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ABSTRAKT 

 

 

Název práce:  Vývoj turistického značení 

na bývalém území prvorepublikového Československa 

 

 

Cíle práce:  Cílem bakalářské práce je shrnout důležité body ve vývoji  

turistického značení na území dnešní České republiky, Slovenské 

republiky a Zakarpatské Ukrajiny od jejich vzniku po současnost. 

 

 

Metodologie:  Pro dosažení stanoveného cíle práce byla zvolena forma 

  vyhledávání informací. Informace o zvolené problematice byly  

získány z tištěné a internetové literatury a polostrukturovaných 

rozhovorů s kompetentními osobami na základě požadavků 

charakterizace jednotlivých období vývoje turistického značení. 

 

 

Výsledky:  Souhrn důležitých a charakteristických bodů vývoje a stavu  

turistického značení na bývalém území prvorepublikového 

Československa od konce 19. století do současnosti. 

 

 

Klíčová slova: historie značení, pásová značka, tvarová značka, pěší turistické  

značení, cykloznačení, cykloturistické značení, lyžařské turistické  

značení, jezdecká stezka, vozíčkářská trasa,  

Klub slovenských turistů – KST, Klub českých turistů – KČT 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Title:    The development of tourist marking in the former territory 

of the first republic of Czechoslovakia 

 

 

 

Aim:    The aim of this work is summarized important points in the  

development of tourist marking in the territory of present-day 

Czech Republic, Slovak Republic Transcarpathian Ukraine  

and from their inception to the present 

 

 

Results:   The summary of this work is summarized important points in the  

development of tourism marking the territory of present-day  

Czech Republic, Slovak Republic Transcarpathian Ukraine and  

from their inception to the present 

 

 

Key words:  the history of marking, stripe marks, sign marks, walking marked  

trails, cycling marks, bicycle marked routes, tourist marked  

skitrails,horse-riding trails, wheelchair trails,  

The Club of Slovak tourists, The Club of Czech tourists 
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1     Úvod 

 

 Odpradávna se lidé ptali: Kudy dál? Kterou cestou se dát? Ten, kdo správnou 

cestu znal, ji chtěl nějakým způsobem zaznamenat, ať už pro sebe, nebo ji chtěl sdělit 

svým následovníkům. Tyto časy jsou opravdu dávno minulé, uplynulo mnoho let, 

dokonce i pár tisíc let. Ano, společnost dospěla do takové fáze vývoje, že lidé měli čas 

chodit na výlety,  

a spolky, v kterých se sdružovali, pro ně značily turistické trasy. Jak už někteří správně 

tuší, 

je tady řeč o turistickém značení, které se vyvíjelo stejně dlouho jako sám člověk, až 

dospělo do dnešní podoby. Tohle se ovšem o turistickém značení nedá tvrdit 

v celosvětovém měřítku, globálně. Jedná se o většinu zemí světa s výjimkou států 

střední Evropy. Naše malá zem, ležící v srdci Evropy, může být v této oblasti vzorem 

ostatním zemím světa. Na systém značených tras můžeme být jako Češi hrdí. Jsme 

vlastníky naprosto unikátního systému značení, který ve světě nemá obdoby, tedy jen 

s výjimkou Slováků, jež s námi sdíleli společný vývoj po téměř 70 let v jednom státě. 

Vše spočívá v jednoduchosti a naprosté jednotě metodiky turistického značení na celém 

území republiky. Prakticky to znamená, že turistické trasy jsou značené stejným 

způsobem jak u Aše, tak u Ostravy. Bereme to jako naprostou samozřejmost. Někteří 

naši turisté si tohle uvědomí právě v okamžiku, kdy využijí Shengenského prostoru  

a pěšky překročí nebo na kole přejedou hranici. Pro každého je to změna na první 

pohled. V okolních státech je jiná kultura i jiné cesty. Ale to hlavní co je tam jiné,  

je systém turistického značení! A ten větší zbytek turistů na to přijde až tehdy, kdy se 

vydá na zahraniční dovolenou, kde zjistí, že v místním knihkupectví nemají „zelenou 

mapu“, mapu Klubu českých turistů (KČT), na kterou jsou z domova zvyklí. Tímto se 

dostáváme k dalšímu artiklu naší země, protože jen několik málo dalších států na světě 

se může pochlubit tak podrobným mapovým pokrytím celého území státu. Mapa patří 

mezi základní orientační pomůcky, díky kterým se turistovi neznámá krajina stává 

známou.  

 Nyní trochu odbočíme, ale souvislost zde pořád zůstane. Určitě si mnozí z vás 

vzpomenou na parlamentní volby konané v roce 2006, kdy si Občanská demokratická 

strana (ODS) zvolila jako symbol své kampaně modrou pásovou turistickou značku se 

šipkou doprava. Už jen to, že si na to vzpomenete, dokládá, že se jedná o národní 

9 



 

fenomén, který má dnes v této zemi více jak stodvacetiletou tradici. Ovšem jen opravdu 

málo lidí ví, že na základě této události požádal KČT o ochrannou známku tohoto 

jedinečného systému značení. 

 Předložená bakalářská práce je rozdělená do třech hlavních částí, které jsou 

spojeny především se změnami v organizačním uspořádání KČT, tzn. vznik značení – 

období do roku 1918, období společného značení v rámci Československa (1918 – 

1989) a poté na období po rozpadu republiky - od r. 1989 do současnosti. Jednotlivé 

podkapitoly jsou psány chronologicky. Na konci každé kapitoly následuje její stručné 

shrnutí.  Pro každé období jsou charakteristické určité mapové materiály. Touto 

problematikou jsem se vzhledem ke stanovenému cíli detailně nezabýval, ale pro 

zajímavost jako Přílohu 1 uvádím Nejstarší klasickou turistickou mapu Jeseníků z roku 

1881 a jako Příloha 2 uvádíme mapu 1. návrh na označení poříčí Berounky od Berouna 

až po Zbraslav (1889) a poslední Příloha 3 je ukázka z polostrukturovaných rozhovorů. 
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2     Definice pojmů 

 

V této kapitole jsou definovány pojmy, s kterými práce operuje. Jedná se vesměs  

o všeobecně známé termíny, nicméně pro účely odborného textu je nezbytné jasně 

definovat, jak jsou tyto termíny chápány odbornou veřejností. 

 

 

 

Cyklostezka 

= „je značená komunikace určená výhradně pro cyklistický provoz.“ (Cír, 2007, s. 7) 

 

Cyklotrasa 

= „je dopravní cesta vedená po silnicích, místních i účelových pozemních 

komunikacích, která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vhodná 

pro provoz cyklistů a je označena podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

jeho Prováděcí vyhlášky a příslušných Technických předpisů (TP) dopravními značkami 

pro cyklisty.“ (Cír, 2007, s. 7) 

 

Cykloturistická trasa  

= „je dopravní cesta vedená po silnicích, místních i účelových pozemních 

komunikacích, která je z hlediska ochrany přírody a sjízdnosti vhodná pro provoz 

cyklistů a je označena cykloturistickými značkami.“ (Cír, 2007, s. 7) 

 

Naučná stezka 

= „speciálně označená cesta záměrně vedená přírodním prostředím tak, aby na ní bylo 

možno demonstrovat přírodniny a objasňovat zajímavé jevy, týkající se jednotlivých 

složeka stránek životního prostředí, problémy v životním prostředí a péče o ně„ 

(Friedlová, Kocourek, Souček 1991, s. 3 ). Podle Luštického (2009) není tato definice 

dostačující, proto uvádí ještě jednu definici, která tento nedostatek odstraňuje: „Naučné 

stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně 

pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich a při nich jsou vybrány některé významné 

objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny.“  

(Čeřovský, Záveský 1989, s. 198) 
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Pásová značka 

= „základní turistická značka s vodorovnými barevnými pásy.“  

(ČSN 01 8025, 1989, s. 3) 

 

Singltrek 

= „úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty prověřené 

metodiky, díky které se singltrek stává uceleným produktem pro rekreaci v přírodě.“  

(Kvasnička, T.: 2010, www.singltrek.cz) 

 

Směrovka 

= „turistický informační prvek (= samostatná část objektu)směrového charakteru, 

zpravidla s názvy a vzdálenostmi turistických informačních míst na turistické trase.“  

(ČSN 01 8025, 1989, s.5) 

 

Turistická značka 

= „turistický informační prvek (= samostatná část objektu) jednoduchého 

geometrického tvaru, označující vytyčený směr turistické značené trasy.“  

(ČSN 01 8025, 1989, s. 3) 

 

Turistické značení 

= „turistický informační systém poskytující informace při pohybu po stanovených 

trasách v terénu nebo v zastavěném území.“ (ČSN 01 8025, 1989, s. 1) 

 

Turistika  

= „ cestování a aktivní pobyt v přírodě, zaměřené na poznávání přírodních  

a společenských poměrů v určité oblasti. Zahrnuje rozmanité pohybové aktivity; rozvíjí 

se v 19. a 20. st. zejména k vyrovnání jednostranného života (vliv měli K. H. Mácha  

a V. Náprstek). Od sportů se liší tím, že není zaměřena na výkon, nevystavuje 

organismus hraničním nárokům. Podporuje fyzickou kondici a duševní zdraví. Dělí se 

na pěší turistiku, cykloturistiku, turistiku vodní, na koních, lyžařskou, zahrnuje i výlety, 

putování ad. . Myšlenky turistiky se objevily již u F. Rabelaise, J. A. Komenského, J.-J. 

Rousseaua“ (Nové universum, Všeobecná encyklopedie A – Ž, 2003, s. 1172). 
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Turistická mapa 

= „mapa s rozšířeným obsahem důležitým pro turistu. Obsahuje rozšířený mapový klíč  

a je v ní zakreslený průběh značených tras. Vydávají se speciálně pro určitý druh 

turistiky: pěší turistika, cykloturistika, lyžařská turistika a vodní turistika“.  

(Guldan, 2006, s. 62) 

 

Tvarová značka 

= „turistická značka s barevnými plochami odlišného tvaru od pásové značky.“  

(ČSN 01 8025, 1989, s. 3) 
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3     Cíle a úkoly práce 

 

3.1     Cíle práce 

 

 Cílem bakalářské práce je shrnout informace o vývoji turistického značení na 

území dnešní České republiky, Slovenské republiky a Zakarpatské Ukrajiny od jejich 

vzniku po současnost. 

 

 

3.2     Úkoly práce 

 

 V této práci jsem si stanovil několik úkolů: 

 

1) Zmapovat nejdůležitější body a počátky značení na území obou dnešních 

republik do roku 1918. 

2) Popsat vliv před prvorepublikového značení KČT na vývoj turistického značení 

na území Slovenska a Podkarpatské Rusi a popsat vliv politiky na značení 

v době existence společného státu 

3) Zmapovat rozdílný vývoj různých nových forem turistického značení v ČR a SR 

po roce 1989 
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4     Metodologie práce 

 

 Pro dosažení stanoveného cíle práce byla zvolena forma vyhledávání informací. 

Informace o zvolené problematice byly získány z tištěné a internetové literatury  

a polostrukturovaných rozhovorů s kompetentními osobami na základě požadavků 

charakterizace jednotlivých období vývoje turistického značení.  

 K rozhovoru jsem si připravil pečlivě formulované otázky, na něž odpovídali 

jednotliví respondenti. Díky minimalizaci variací kladených otázek se získaná data 

výrazně strukturně nelišila. Respondentům jsem pokládal stejně formulované otázky, 

čímž byla zabezpečena restrikce na předem dané téma (Hendl, 2005). 
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5     Vývoj značení od počátku do roku 1918 

 

5.1     Počátky a rozvoj turistického značení ve světě 

 

 Odnepaměti se lidé snažili viditelným způsobem označovat si cestičky ke svým 

obydlím a lovištím, následně cesty, které poté sloužily k přepravě úlovků a výrobků 

z jedné osady do druhé, z jednoho kraje do druhého. Ke značení těchto cestiček a stezek 

používali obrazce složené z větviček, haluzí, hromádek kamenů, chomáčů svázané trávy 

a záseky do stromů (Guldan, 2006) z nichž stopař následně vyčetl zprávu. Tyto 

indiánské či lovecké značky přežívají až do dnešních časů, známe je jako např. 

pochodové značky vyskytující se ve hrách skautské mládeže. K prvním turistickým 

značkám, byla však ještě dlouhá cesta. 

V následujícím období starověku se z putování za obživou stává cestování,  

a to jak individuální - cestovatelé, tak hromadné - vojáci. V této době vznikají první 

cestopisy, mapy a průvodcovské texty. Cestování v období středověku je mimo jiné 

spojené s náboženským putováním. Postupně se vytvářela velká centra tohoto putování, 

jako např. od 9. století hrob sv. Jakuba v Santiago de Compostela (Paichl, 2003), který 

je dnes součástí evropské dálkové cesty (EDC) s označením E3. Po tomto období 

následuje novověk, kde se poprvé v první polovině 19. století objevuje pojem turistika 

tak, jak jej chápeme dnes (viz kap. 2 Definice pojmů). 

 

 

5.1.1     Vznik prvních turistických spolků ve světě (alpské) 

 

Velká touha po pobytu v přírodě, která tehdy silně kontrastovala s živelným 

růstem průmyslu, ekonomické síly obyvatelstva a dostatku volného času, vedla 

v západní Evropě k zakládání turistických spolků. První turistické spolky, které 

vznikaly, byly právě alpské. Roku 1857 vznikl první alpský spolek v Londýně pod 

jménem Alpin Club. Zájem bohatých Angličanů o Alpy ovlivnil vytvoření Rakouského 

alpského spolku (Österreichisher Alpenverein – OEAV) roku 1862, Švýcarského 

alpského spolku (Schweizer Alpen-Club)  
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a Italského alpského spolku (Club Apino Italiano – CAI) v roce 1863, Německého 

alpského spolku (Deutscher Alpenverein) , který byl roku 1873 spojen s Rakouským 

v Deutscher und Österreichisher Alpenverein. Tento spolek měl své sekce i v Čechách. 

V roce 1945 došlo k rozdělení a od té doby pracují oba spolky samostatně. V roce 1874 

vznikl Francouzský alpský spolek (Club Alpin Francais - CAF). Roku 1876 byl založen 

Appalachian Moutain Club (AMC) se sídlem v Bostonu v USA (Sokol, 1988). Jak 

samotný název napovídá, byla činnost těchto spolků zaměřena na rozšiřování znalostí  

a literatury o Alpách, evidenci prvovýstupů a shromažďování veškerých zpráv o túrách 

(s výjimkou AMC, jež působí v zámoří). Všechny tyto spolky fungují dodnes. 

V návaznosti na alpských spolcích začaly vznikat turistické spolky, které 

zpřístupňovaly středohoří budováním a značením cest, stavbou nocleháren, chat  

a jiných zařízení na zlepšení fyzické kondice a blahobytu návštěvníků hor  

(Guldan, 2006). 

 

 

5.1.2     První značení turistických tras v dnešním pojetí 

 

 Turistické značení, tak jak ho známe dnes, vzniklo v Německu. Přesněji 

v hlavních alpských údolích a v Durynském lese na začátku 19. století. Objevily se zde 

první tvarové i vícebarevné turistické značky. Toto značení mělo pouze lokální význam, 

jelikož je spojováno s místními majiteli chat, kteří jimi značili přístupové cesty ke svým 

objektům. Nedlouho poté se již začaly značit turistické trasy pásovým značením. 

Pásovou značku tvořily tři pásy. Díky tomu již v druhé polovině 19. století vznikly 

v Rakousku, Švýcarsku a Německu lokální sítě pěších značených tras pásovou značkou 

(Guldan, 2006) 
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5.2     Počátky turistického značení na území českých zemí  

do roku 1918 

 

 Nejstarší značení určené pro turistiku na našem území nalezneme i dnes na 

hřebenových trasách a bezlesých pláních. Jedná se o tyčové značení, které je 

znázorněno na mapách Krkonoš již ze 17. století (Drahný, 2006).  

 

 

5.2.1    První německé horské spolky působící v českých zemích  

 a jejich způsob značení 

 

V pohraničí (Sudetech) v této době žilo spoustu Němců, kteří zakládali na našem 

území první horské spolky. Podle údajů v Časopise turistů byl první z nich založen již  

v roce 1861 v Karlových Varech pod názvem Wanderer – Club (KČT, 1890). Pro nás 

z hlediska historie značení jsou důležité spolky založené na území Krkonoš a Jeseníků. 

Dne 1. 8. 1880 ve Vrchlabí (Hoheneble) založili spolek (Riesengebirgsverein; RGV), 

jehož členové roku 1905 na oslavu 25. výročí založení spolku zprovoznili cestu na 

Sněžku pod názvem "Jubiläumsweg" [Jubilejní cesta] (Kašpar, 2007), která na vrchol 

našeho nejvyššího kopce přivádí turisty dodnes. O půl roku později 14. 2. 1881 byl 

založen ve Frývaldově (Freywaldau), dnešním Jeseníku založen Moravskoslezský 

horský spolek (Mährisch-Schlesische Sudetengebirgsverein; MSSGV). Díky tomuto 

spolku se mohou Jeseníky pyšnit pravděpodobně nejstarší klasickou turistickou mapou 

na našem území, jejímž autorem je Johan Ripper, a prvním turistickým průvodcem 

MSSGV, jehož autorem je Vilibald Miller. Mapa (viz Příloha 1) byla vydána v období 

let 1881 – 1882 a turistický průvodce byl vydán roku 1883 (Dziedzic, 2006). 

Německé spolky používaly značky tvarové, kdy převážná část těchto značek 

měla charakter směrový.  Například spolek MSSGV na počátku svého působení značil 

obdélníkem rozděleným na dva trojúhelníky, ty byly natřeny různými barvami, přitom 

špice spodního trojúhelníku směřovala k požadovanému cíli a špice horního 

trojúhelníku směřovala zpátečním směrem. Na začátku tras byly tabule se 

schematickým nákresem cest (Dziedzic, 2006). Během vývoje metodiky značení 

vyměnili obdélník za kosočtverec (viz obr.1) rozdělený taktéž na dva různobarevné 

trojúhelníky (Dostál, 1928).  
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Obr. 1: Značka použitá na trase Červenohorské sedlo – Domašov 
Zdroj: Značené cesty v Jesenících, ve Slezsku a na Severní Moravě (Dostál, 1928, s. 3) 

Barevný čtverec, kruh, trojúhelník apod. na bílém podkladě používal 

Verschönerungsverein značící na Českolipsku. Každý spolek značil ve své oblasti zcela 

odlišným způsobem, čímž vznikaly jednotlivé ostrovy se specifickým značením bez 

možnosti navázání na okolní oblasti. Pro každou trasu měli zvlášť určenou barvu, 

kombinaci barev, tudíž byli nuceni používat veškeré možné odstíny, včetně černé  

i tmavě fialové, které jsou v lese téměř neviditelné. To v reálu způsobilo matení turistů, 

které v případě chybějící směrovky končilo zablouděním, tedy pokud si turista tyto 

kombinace na východišti pořádně nezapamatoval (Peuke, 1931). 

Podle Havelky jediným společným projektem německých spolků byla značená 

turistická cesta „Der Kammweg“ (Hřebenová cesta) Vedla z hradu Wartburg (Eisenach, 

Německo) převážně po hřbetech pohoří (Krušné hory, Lužické, hory, Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky) a končila v Krnově (Severní Morava). Její délka byla 

asi 800 km a tvořila „páteř“, na kterou se měly napojovat další značené cesty. Tato cesta 

byla vybudována za účelem vzniku jednotného systému turistických značených tras 

německých spolků a byla pro ni dohodnuta zvláštní plechová značka, čtyřzubý modrý 

hřeben na bílém podkladě (viz obr. 2). 

 

 

 

Obr. 2:  Čtyřzubý hřeben  
Zdroj: http://lhs.rodowitz.org/pages/historie/historie-kammweg.html [2010-08-10] 

Za zmínku stojí neobvyklé značení, jehož zbytky se dochovaly dodnes. Najdeme 

ho na hřebenové cestě po Broumovských stěnách. Jedná se o vytesané znaky do skal 

(viz obr. 3), kdy znak * (hvězdička) představuje Hvězdu a písmeno H představuje 

Heuscheuer (Hejšovinu, která se dnes nachází za hranicemi v Polsku), tedy dva výchozí 

a zároveň koncové body této trasy. Šipky ukazují, kterým směrem je jaký cíl. Tuto trasu 

vyznačil ke konci 19. století místní německý spolek. Ze zápisů, které se dochovaly, a 

dalších souvislostí se lze domnívat, že tato trasa vznikla opravdu s turistickým záměrem  

(Kopecký, 2006). 

 

 

 

 

Obr. 3:  Značení cesty Hvězda – Hejšovina 
Zdroj: http://nase.broumovsko.cz/image_preview.php?image_path=/editor/ 

     image/fotogalerie/obrazek_1080.jpg [2010-08-10] 
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V roce 1890 působilo na našem území více jak dvacet německých turistických 

spolků, které se v pohraničí postaraly o vybudování desítek chat, rozhleden, chodníků a 

stovek kilometrů značených tras (KČT, 1890). Některé chaty a rozhledny je možné 

navštívit i dnes. Podle Havelky byla na konci 2. světové války délka tras vyznačených 

německými spolky přibližně 4 000 km. Ty byly po roce 1945 pracně přeznačeny 

pásovou značkou za účelem vzniku jednotného turistického značení v celé 

Československé republice. 

 

 

5.2.2      České turistické spolky a jejich způsob značení 

 

Jedny z prvních začátků turistického značení u nás jsou spojeny s Vojtou 

Náprstkem, pozdějším prvním předsedou Klubu českých turistů (dále jen KČT) v Praze. 

V této době se ještě nejednalo o turistické značení tak, jak ho chápeme dnes, ale šlo  

o první nápisy označující historická místa, které měly upozornit kolemjdoucí na toto 

místo. Dne 15. srpna 1869 byl takto proveden nápis Kazín na skále na břehu řeky 

Berounky. Tento nápis tam přetrvává až dodnes, neboť je neustále obnovován, dokonce 

tudy vede jedna z prvních turistických cest vyznačena KČT. Roku 1879 dochází 

k označení Prachovských skal jičínskými studenty gymnázia na základě Náprstkových 

zkušeností, které získal během pobytu v Americe. Na jeho popud dochází k prvnímu 

vydání plánku těchto pískovcových skal (Kropáček, 1945). 

 

 České země jsou ovlivňovány německými turistickými spolky. Proti tomu 

nastává odpor a roku 1884 ve Frenštátě pod Radhoštěm vzniká první český turistický 

spolek známý pod jménem Pohorská jednota Radhošť (PjR) [datum založení 14. září, 

oficiální činnost od 9. listopadu toho roku], snažící se o zpřístupnění Beskyd a okolí. 

Začátky byly těžké, jelikož narážel na odpor majitelů pozemků, kteří neměli pro značení 

cest pochopení. I přesto se mu v krátké době po svém založení podařilo vyznačit 

tvarovými značkami menší síť v okolí Radhoště (Klučka, Sedláček; 2007).  

 

 Nejdůležitější úlohu v historii turistického značení však sehrál již výše zmíněný 

KČT, který byl založen dne 11. června 1888 v Praze. Na začátku následujícího roku, 
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tj. 1889 vychází první číslo klubového časopisu pod názvem „Časopis turistů“.  

Ve druhém čísle, hned na první stránce se dozvídáme, že označování cest patří mezi 

nejdůležitější práce turistických spolků. KČT to ve svých stanovách zavedl pod bodem 

č. 7 (Pasovský, 1889), dnes pod bodem č. 11. 

Skutečné činnosti v terénu však předchází výběr způsobu značení. KČT má 

jistou výhodu v tom, že nemusí vymýšlet způsob značení, nýbrž mu stačí rozhodnout se 

pro jeden ze dvou nejpoužívanějších. Má na výběr mezi jednodušším pásovým 

značením, užívaném v Alpách nebo složitějším tvarovým značením, užívaném 

v Durynském lese a v našem pohraničí německými spolky. Po zvážení kladů a záporů 

jednotlivých způsobů značení dospěli k závěru, že všeho příliš škodí. A proto se rozhodl 

pro pásový způsob značení. KČT zároveň rozhodl, že se budou označovat jen významné 

cesty, a ne každá cesta, tak jako se to děje v Durynském lese. Následně na to byl podán 

návrh na označení poříčí Berounky od Berouna až po Zbraslav [viz Příloha 2] 

(Pasovský,1889). Ze členů KČT se vytvořilo „první označovací družstvo“ klubu 

českých turistů, které na sebe vzalo všechny označovací práce a provedlo je samostatně 

a vlastní rukou. (Pasovský, Vr.: O zkušenostech při loňském označování cest, Časopis 

turistů, 1890, roč. 2, č. 1, s. 21). Členy tohoto družstva tvořili: Bečvář, Prokop, Mikš  

a Vratislav Pasovský, který se stal třetím předsedou KČT (ve funkci strávil 25 let). 

Označovací družstva byla tří- až šestičlenná. Jejich výkony se nedaly srovnávat 

s dnešními. Pro příklad, čtyřčlenné družstvo za pět dnů označilo 55 km a to k tomu 

mělo najaté nosiče pro vybavení a stravu (Pasovksý, 1890). 

Skutečná činnost v terénu začala roku 1889. Předtím však museli získat povolení 

od vlastníků pozemků, většinou v tom nebyl problém. Dne 11. května vyznačili první 

cestu ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Tato cesta již dnes neexistuje, jelikož 

leží pod hladinou Štěchovické přehrady. Druhou cestu z Karlova Týna (dnešní 

Karlštejn) přes Sv. Jan pod Skalou do Berouna vyznačily v červnu. Jedná se tak  

o nejstarší dochovanou turistickou trasu KČT a tato část cesty dnes nese název Cesta 

Vojty Náprstka. Toho roku byly vyznačeny ještě další dvě cesty: Řevnice – Skalka – 

Babka a Holoubkov – Těžkov – Rač [dnes Radeč] (Pasovský, 1890). 

 Ke značení použili jednoducho pásovou značku, složenou ze třech pásů, jejíž 

barevný vedoucí pás byl červený a 10 cm široký a dva krajní upozorňovací pásy byly 

bílé a 4 cm široké (viz obr. 4). Velikost značky závisela na vzdálenosti a na předmětu na 

němž byla umístěna (Pasovský, 1890). 
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Obr. 4: Jedno z prvních provedení značky ve Svatém. Janu pod Skalou 
Zdroj: archiv autora 

Použili plechové tabulky ve třech velikostech (I. 63 cm široká × 46 cm vysoká,  

II. 63 × 32 cm, III. 32 × 16 cm), které připevnili na podkladovou dřevěnou desku, která 

již byla umístěna na stromě (sloupu, domě,…) a pod ní byla první značka. Tabulka byla 

natřená načerveno (podklad), písmo bylo bílé. Iniciály na tabulce byly: jméno klubu, 

jméno cíle, šipka směru a počet kilometrů až na konec cesty, od tabulky počínaje  

(viz obr. 5). Byly ale také odbory, např. plzeňský, který používal na tabulce bílý 

podklad a písmo tmavě modré nebo odbor domažlický, který používal rovněž podklad 

bílý, ale písmo černé (Pasovský, 1890). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5:  Nákres tabulky (63 × 46 cm)  
Zdroj: Časopis turistů, roč.2, č.2, s.24  

Roku 1895 byl místním odborům zaslán dotazník za účelem zjistit, zda se již 

několik let užívaný způsob označování osvědčil. Zásady označování (dnes metodické 

pokyny značení) byly sepsány v Časopise turistů (z  r. 1890 č. 2 a 3 a z r. 1891 č.2, 3, 4, 

5). Většina místních odborů dodržela tento způsob značení, některé však navrhly např. 

jinou šířku značky, barvu tabulky, atd. (Pohnert,1895). 

 

 Roku 1896 vydal klub barevnou čtyřdílnou mapu okolí Prahy (1 : 60 000). Byla 

to první mapa tohoto území s českým názvoslovím (Dvořák, 1997). 

 

 Vratislav Pasovský roku 1901 sestavil stručná  “Pravidla pro označování“, kde 

velikost značky je stále libovolná, ale šířky pruhů jsou stanoveny v poměru 1 : 2 : 1  

(bílý : červený : bílý; mezi pásy nejsou mezery)  pod bodem č. 10 jsou uvedeny 

následující informace o označovacích tabulkách. Najdeme zde: přesné míry tabulek  

(60 × 45 cm [viz obr. 6], 60 × 30 cm, 50 × 25 cm) druh použitého materiálu - 

modřínové dřevo, barvu tabulky - podklad bílý a písmo tmavě modré. Před 
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klimatickými vlivy ji měla chránit stříška z pozinkovaného plechu. Na tabulce byly 

uvedeny: nahoře firma KČT a jméno odboru, uprostřed cíl cesty, vzdálenost do cíle  

od místa, kde je tabulka umístěna, směr, vlevo dole letopočet, uprostřed dole vytyčení  

1 kilom.=1/4 hod., vpravo dole číslo běžné, pod kterým byly vedeny v seznamu 

(Pasovský, 1901).  

 

 

 

 

 

Obr. 6: Nákres tabulky (60 × 45 cm)  
Zdroj: Časopis turistů, roč. 13, č. 4, s. 137  

Pro první roky značení bylo typické, že místní odbory značily jen ve svém okolí. 

Proto teprve až roku 1912 vznikla první dálková cesta (dříve označena jako “turistická 

dálnice“) pojmenovaná Šumavská trať: Praha [Zbraslav] – Brdy – Šumava [Plechý] 

(Benda, 1947). Plán KČT vybudovat na celém území souvislou síť značených tras se 

zatím nedařilo. Důvodů bylo více, např. značení záviselo na aktivitě jednotlivých 

odborů, na spolupráci odborů, na jednotném systému značení, atd. (Pernica, Cír; 1997) 

Při značení se prvních pár let používala jako vedoucí pouze červená barva. 

Postupem času začala síť vyznačených tras houstnout, což způsobovalo křížení cest. 

Proto byla ke značení přijata barva modrá. Roku 1915 bylo zkušebně zavedeno 

používání všech čtyř základních barev, červené, modré, zelené a žluté (Kropáček,1945). 

První světová válka zapříčinila zpomalení rozvoje klubu. Značení v rámci 

možností pokračovalo. KČT na konci tohoto třicetiletí měl 53 odborů a vykazoval přes 

1000 km vyznačených cest (Brož, 1938). 

 

 

 

5.3     Počátky turistického značení na území Uherska (dnešního 

Slovenska) 

 

První známý turistický spolek v tehdejším Uhersku byl Sitnianský klub, 

založený kolem roku 1860 v Banskej Štiavnici (přesné datum založení není známo). 

Členové tohoto klubu vyznačili první stezku roku 1874 k šachtě Gedeón v Hodruši ve 

Štiavnických vrších. Další cesty, které vyznačili, např. k Počúvaslianskemu jazeru,  
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na Sitno a do Sklenných Teplíc. Celkem vyznačil okolo 100 km cest. V roce 1880 

vyhotovil J. Szitnai a R. Tirta pro potřebu členů Sitnianského klubu mapu Banská 

Štiavnica (přesné podrobnosti nejsou známy). Sitnianský klub byl roku 1882 přičleněn 

k Uhorskému karpatskému spolku (Krajcovič, 2008). 

Uhorský karpatský spolok (Magyarországi Kárpaátegvesület; MKE, 

Ungarischen Karpatehn-Vereine) s působností na celém území byl založen roku 1873 ve 

Starém Smokovci. Značil pásovou značkou, někdy jen barevným pásem bez krajních 

bílých pásů a vyznačil několik set kilometrů cest. Spolek ukončil svoji činnost se 

zánikem Rakouska-Uherska, ale roku 1920 se za jeho nástupce prohlásil německý 

spolek Karpathenverein, který sdružoval německé turisty z okolí až do roku 1945, kdy 

zanikl (Houdek, 1976).  

Podle Guldana (2006) tyto a další spolky (např.Modranský), které následně 

vznikaly (bylo jich asi pět), budovaly a značily cesty, stavěly chaty a rozhledny, 

vydávaly průvodce a mapy. Například v okolí Modry byla v roce 1892 vyznačena trasa 

z Harmónie na Modranskou Babu, roku 1902 byla vyznačena trasa na Devínsku 

Kobylu. Vzhledem k politické situaci, která zde panovala, nesměl být založen samotný 

slovenský spolek. Jednalo se o uherské spolky, kde kromě Maďarů a Němců působili 

také Slováci. Většina z nich značila pásovou značkou. 

 

 

 

5.4     Shrnutí 

 

 Než otevřeme období První republiky, je třeba stručně shrnout vývoj 

v předchozím období. 

 Značení, jak ho známe dnes, vzniká v alpských údolích a v Durynském lese na 

začátku 19. století, což je přibližně o sedm desetiletí dříve, než na území bývalého 

prvorepublikového Československa. Turistika se rozvíjela na základě průmyslového 

rozvoje. Lidé zaměstnání  

v tomto odvětví měli dostatek finančních prostředků a dostatek volného času na její 

provozování. S tím je spjat i vznik prvních spolků na bývalém území prvorepublikové 

ČSR. V českých zemích to byly spolky německé, v Uhrách (dnešní Slovensko) se 

jednalo o spolky uherské. V porovnání, mezi českými zeměmi a Uherskem, ač to možná 
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trochu překvapí, byla první vyznačená cesta na území Uherska. První doložená mapa 

s vyznačenými turistickými trasami vznikla pravděpodobně v českých zemích na území 

dnešní severní Moravy v oblasti  

města Jeseník. 

 Do roku 1918 na území českých zemí působily převážně spolky německé, bylo 

jich více jak dvě desítky. Na území Uherska působily jen spolky uherské, což bylo 

zapříčiněno politickými důvody. Rozdíl ve značení mezi německými a uherskými 

spolky spočíval v tom, že německé spolky používaly ke značení tvarové značky, kdežto 

uherské spolky značily převážně pásovou značkou. 

Nejdůležitější okamžik tohoto období je vznik KČT v roce 1888 a s ním pásové 

značky na území českých zemí. Po celý zbytek vývoje turistického značení na bývalém 

území ČSR bude ve všech ohledech dominantní. Jeho aktivita byla vysoká již během 

prvního třicetiletí, přestože byl v silném konkurenčním postavení německých spolků. 

Na rozdíl od nich, se mu dařilo zakládat jednotlivé odbory po celé zemi, kdežto 

německé spolky byly jen místní. První třicetiletí od jeho vzniku je zakončeno  

1. světovou válkou, která pro něj znamenala dočasné omezení rozvoje. Klub jej uzavírá 

s 53 odbory sdružujícími asi 4 000 členů a 1 000 km cest vyznačených pásovou 

značkou. Podle Havelky měly Německé spolky v této době síť turistických značených 

cest v rozsahu přibližně 3 000 km.  
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6    Společné značení v Československu 

 

6.1      Rozvoj značení po vzniku První republiky 

 

 Vznik Československé republiky (ČSR) otevřel turistice zcela nové obzory. 

K bývalým českým zemím přibylo Slovensko a Podkarpatská Rus, dnes Zakarpatská 

Ukrajina, která je součástí Ukrajiny. 

V listopadu 1918 došlo ke spontánnímu přejmenování klubu na Klub 

československých turistů (KČST), což bylo proti klubovním stanovám a ke schválení 

došlo až dodatečně. Již v roce 1919 založili Češi odbor KČST Bratislava a následující 

rok započali značit. V roce 1920 došlo ke sloučení Tatranského spolku turistického 

s KČST, čímž klub převzal do správy značení ve Vysokých Tatrách. Do roku 1918 

působily na Slovensku turistické spolky jen v několika málo oblastech. Celkově z toho 

vyplývá, že velké plošné rozšíření klubu si vyžádalo novou celostátní organizační 

strukturu žup a navazujících činností. Jednalo se o výstavbu objektů (např. chat)  

a s nimi spojené značení turistických tras (Havelka, 2008).  

 Podstatné změny ve značení se začaly dít již v roce 1918, kdy se díky uplatnění 

jednotné metodiky značení KČST postupně propojovaly izolované ostrovy sítě 

značených tras. A tak v roce 1920 bylo v Československu již kolem 25 000 km 

značených tras, především v českých zemích (Brož, 1938). 

  

Hlavní rozdíl mezi značením na území českých zemí, Podkarpatské Rusi  

a Slovenska, je od počátku odlišnost jednotky v udávání vzdálenosti, založeným na 

fyzickogeografických podmínkách (vyšší hory). Na Slovensku se vzdálenost udává 

v hodinách (h) a v českých zemích a na Podkarpatské Rusi v kilometrech (km). 

 

 Roku 1920 vypracovalo ústředí KČST “Pravidla označování cest“, která se stala 

závazná pro všechny odbory KČST. Hlavní změna proběhla u pásové značky. Týkala se 

šířky jednotlivých pásů, kdy nově byla zavedena stejná šíře všech tří pásů (mezi pásy 

nejsou mezery) a oficiálně byly zavedeny čtyři barvy prostředního pásu (z důvodu 

křížení se cest stejné barvy, což způsobovalo dezorientaci) – ke stávající červené  

a modré přibyla zelená a žlutá (Leederer, 1929). 
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 V tom samém roce vydalo ministerstvo vnitra výnos, že značení cest se koná 

v zájmu státu, proto je zapotřebí, aby každý jednotlivec akci účinně podporoval. 

K výnosu ministerstva se přidaly i zemské školní rady v Praze a v Brně, které vyzvaly 

všechny okresní školní rady a ředitelství škol středních, aby poučily žactvo o tom, jak 

důležitou činnost KČST koná a aby je nabádaly k ochraně značek a orientačních tabulek 

(ÚV KSČT,1920). O rok později (1921) vydalo ministerstvo další výnos, kde byly 

zmíněné trestní sankce za úmyslné poškozování značek nebo orientačních tabulek. Toto 

nařízení značkářské činnosti prospělo, ale nedosáhlo se takového výsledku ochrany 

značení, které by poskytl jen zákon o ochraně turistického orientačního zařízení 

(Kropáček, 1945).  

 V roce 1920 došlo ke sdružení německých turistických spolků působících v ČSR  

v „Hauptverband deutscher Gebirge und Wandervereine“ (dále jen HDGW) se sídlem 

v Ústí nad Labem, které i nadále značilo v pohraničí odlišným způsobem než KČST 

(Brož, 1938). Klubu chybělo vládní rozhodnutí o jednotnosti značení na celém území 

českých zemí, a proto KČST zaslal roku 1925 německému svazu návrh značkovací 

smlouvy, na který ovšem HDGW rovnou neodpověděl a zaujal postoj vyčkávací.  

I přesto se pomalu dařilo pronikat pásovému značení do pohraničí, což dokládá dohoda 

o značkování v Krkonoších podepsaná mezi župou Krkonošskou a místním německým 

spolkem Riesengebirgsverein (RGV) v roce 1927, téhož roku schválenou ústředím 

KČST i HDGW (Leederer, 1927). Smlouva o značení z roku 1925 nikdy nebyla 

realizována (Benda, 1947). 

V tomto období nebyl na území českých zemí jen spor o způsob značení, ale 

také o jazykové verzi nápisu na směrovkách. Proto na Liberecku, v Jizerských horách  

a v Jeseníkách německé spolky vyvěšovaly dvojjazyčné směrovky (Leederer, 1929). 

Tyto spory částečně utlumil zajímavým řešením roku 1923 Kamil Vladislav Muttich, 

který vymyslel a prosadil tzv. němé značky, též nazývané Muttichovky (viz obr. 7). 

Jedná se o červeně natřené turistické orientační značky, spíše grafické symboly 

vyřezané z plechu do příslušného tvaru. Je jich celkem třicet a představují významné 

horské chaty, sídla či vrcholy v oblasti Krkonoš. Používají se na hřebenových rozcestích 

v kombinaci s tyčovým značením a jejich hlavním účelem je zajistit viditelnost značení 

i za snížené viditelnosti nebo námrazy. Dodnes se s nimi na hřebenech Krkonoš 

setkáme a od roku 1945 jsou doplněné pásovým značením KČT. 

Obr. 7: Příklad Muttichovek 
Zdroj: Schématická mapa krkonošských zimních cest  

      a němých značek Muttichových (1925) 

 

27 



 

 Slovenská značkářská komise KČST začala nejprve značit ve Vysokých Tatrách. 

Roku 1921 vydalo ministerstvo pro Slovensko výnos, který stanovil, že povolovat 

značení na Slovensku smí jen županský úřad po slyšení místního odboru nebo ústředí 

KČST. Díky tomuto výnosu se dosáhlo jednotnosti pásového značení na celém území 

Slovenska (Kropáček, 1945). K vyznačení moravsko-slovenského pomezí došlo roku 

1922. Roku 1924 se začalo značit v okolí Dobšinej a Roháčoch. (Guldan, 2006) 

 Roku 1921 založili čeští členové KČST Podkarpatskou župu. Značení 

turistických tras za účasti českých a slovenských značkařů, bylo započato hned po 

založení prvních odborů. Značkovalo se především v okolí Užhorodu směrem 

k Užockému průsmyku, následovala polonina Boržava a okolí Rachovska. Roku 1928 

byla vyznačena Jubilejní karpatská stezka v délce 343 km. Na ni navazovalo dvaadvacet 

odboček v celkové délce asi 1000 km (Dostál, 1938). 

 KČST a HDGW nebyly jedinými, kteří tehdy na území ČSR, značily. V 

omezené míře ve svém okolí stále značila Pohorská jednota Radhošť (PjR, asi 100 km), 

jihlavský turistický spolek Čeřínek a Klub dělnických turistů v okolí Prahy a Plzně, ten 

však úzce spolupracoval s KČST. Jediným turistickým spolkem, který propagoval ve 

vnitrozemí tvarové značení, byla tehdejší vládou podpořená Československá obec 

turistická (dále jen ČOT), která vyznačila několik tras v okolí Plzně, Jílového u Prahy a 

Davle. Ke značení používala pravidelného tvaru šestiúhelníku, rozděleného na dva 

stejné díly, kdy jeden byl bílý a druhý barevný. Jednalo se o směrové značení, kdy 

každá barva stále ukazovala jedním směrem (výchozí bod – cílový bod) [viz obr. 8]. 

ČOT začala označovat v některých krajích dokonce cesty, které již byly označeny 

značkaři KČST (Pikovice, Buben u Rokycan), což samozřejmě neprospívalo ulehčení 

orientace, nýbrž působilo jen chaos. Vyznačila asi 60 km cest (Peuke,1931).  

 

Obr. 8: Tvarová značka ČOT – směrové značení 
Zdroj:  Značkovací pravidla (Benda,1947, příloha) 

 

 

Výjimku tvořily některé odbory KČST (Písek, Mšeno), které značily místí procházkové 

okruhy, tzv. „psaníčkem“ [tvarová značka ve tvaru čtverce rozděleného úhlopříčkou na 

dva stejné trojúhelníky, kdy jedna polovina je bílá a druhá barevná, dnes se používá 

jako místní značka] (Benda, 1947). Až do roku 1946 zaujímalo tvarové značení na 

území ČSR jednu pětinu plochy republiky a zároveň tak ohraničovalo doménu 

nesnášenlivého pangermanismu (Hubička, 1955). Dnes s odstupem času, můžeme říct, 
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že odbory KČST v Mšenu a Písku byly průkopníci tvarového značení, které dnes ve 

stejné podobě užíváme ke značení místních okruhů. 

 Roku 1929 sepsal generální značkovatel KČST Bohumír Leederer příručku 

“Praktický značkovatel“. Poprvé byla definována velikost značky 135 × 115 mm  

(šířka × výška) a zároveň byla zavedena vícebarevná značka (viz obr. 9), kdy barevný 

pás je o něco širší než bílé pásy (mezi pásy nejsou mezery). V tomto období dochází k 

ustálení jednotné formy tabulky. Klub (Leederer) doporučil používat dva rozměry 

tabulek (malé 40 × 22 cm a velké 60 × 45 cm [viz obr. 10], v případě potřeby byla 

možnost velikost přizpůsobit – na nádražích, ve městech,…). Byly vyhotovené ze dřeva, 

podklad tabulky natřený na bílo a písmo napsáno černou barvou, celá tabulka byla 

chráněna plechovou stříškou. Všechny iniciály na tabulce byly shodné s předchozími, 

navíc tam byla přidána značka s barvou trasy (Leederer, 1929)  

 

Obr. 9: Pásová značka (vlevo), vícebarevná značka (vpravo) 
Zdroj: Praktický značkovatel (Leederer, 1929, s.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Nákres tabulky (60 × 45 cm) 
Zdroj: Praktický značkovatel (Leederer, 1929, s.17) 
 

 

 Síť značených tras se v Československu neustále rozrůstala. Své zásluhy na tom 

měla většina turistických pracovníků, z nich zvláště pak značkaři. Nesmíme také 

opomenout na širokou podporu veřejnosti. V roce 1938 dosáhla tato síť délky téměř 

40 000 km [Slovensko přibližně 14 800 km (Štefánik, 1938), Podkarpatská Rus něco 

přes 1 300 km (Dostál, 1938)  

a zbytek české země]. Díky jednotným pravidlům značení na téměř celém území, 

s výjimkou pohraničí severních Čech a severní Moravy, neměla tehdy, ani později co do 

délky a účelnosti v jiných zemích obdoby (Brož, 1938). Podle Havelky měly Německé 

spolky na našem území v této době síť turistických značených cest v délce  

přibližně 4 000 km. 

 Další rozvoj pásového značení nuceně zastavil podzim roku 1938. Postoupením 

Sudet Německu, část jižního pohraničí (dnešního Slovenska) a Podkarpatské Rusi 
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Maďarsku došlo ke vzniku nové státní hranice, což způsobilo poničení sítě turistických 

tras. Pracovníci postižených odborů se snažili připravit novou upravenou síť 

k vyznačení, která by odpovídala nově vzniklým hranic. Práce v terénu bohužel nebyla 

ani zahájena, z důvodu ztráty československé samostatnosti a vyhlášení druhé světové 

války. Okupace a válka v naší zemi zavinily nedostatek jak finanční, tak materiální, což 

způsobilo nemožnost pokračování v systematické značkářské činnosti na většině území 

českých zemí (Pernica, Cír; 1997). Výjimku tvořily oblasti Ústí nad Orlicí, Český ráj, 

Beskydy a Českomoravská vysočina, kterým se podařilo udržet své značené trasy 

v dobrém stavu až do konce války (Kropáček, 1945). 

 Okupace znamenala i začátek stagnace na Slovensku. Vše vyvrcholilo 15. 3. 

1939, kdy Slovensko vyhlásilo samostatnost a o den později byl vyhlášen Protektorát 

Čechy a Morava. Došlo k přerušení styku s českými zeměmi, zvláště pak s moravskými 

značkaři. Byl zde založen Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), který se 

z počátku snažil pokračovat v turistické a značkářské činnosti. V tom mu ale zabránil 

politický vývoj v zemi, což se následně projevilo také postupným zhoršováním stavu 

značení jako v našich zemích (Guldan, 2006). V letech 1943 – 44, kdy probíhalo 

Slovenské národní povstání, docházelo k záměrnému chaotizování sítě značených tras, 

aby dezorientovali fašistická vojska při postupu v neznámém terénu, obzvláště ve 

Slovenském ráji (Pernica, Cír; 1997). 

 V průběhu celého trvání tzv. První republiky (tj. meziválečné Československo) 

byly cílevědomou prací vyznačeny na Slovensku a tehdejší Podkarpatské Rusi i méně 

atraktivní oblasti, čímž byl ve východní části našeho tehdejšího státu vybudován systém 

značení, který byl až do roku 1946 lepší než v českých zemích (Pernica, Cír; 1997). 

 

Jak ve své práci uvádí Šmějkalová (2007) mapy (nejprve plánky turistických 

značených cest) zpočátku vydávaly především místní odbory. Největší zásluhu na 

rozvoji turistiky však měly mapy vojenské. Byly nejlépe kartograficky zpracované, stále 

aktualizované a snadno dostupné. Jednalo se o mapy z III: vojenského mapování a 

jejich původním zpracovatelem byl Vojenský ústav ve Vídni, po vzniku 

Československa v Praze. Jednou z dalších jejich velkých výhod byla ta, že pokrývaly 

souvisle celé území. Turisty nejvíce používanými byl soubor speciálních map v měřítku 

1 : 75 000. Počínaje rokem 1935 začal vydávat Vojenský zeměpisný ústav v Praze ve 

spolupráci s KČST sbírku turistických map. Jednalo se o výše zmíněné speciální mapy 
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s dotiskem turistických značených tras a od roku 1942 i s dotiskem turisticko – 

vlastivědné náplně. 

 Orientační mapy (dnes vývěsní turistické mapy) v měřítku 1 : 25 000 se 

umísťovaly na nádražích, v turistických střediscích, atd. a obsahovaly přehledný nákres 

krajiny se značkovanými cestami a významnými místy (Leederer, 1929). 

 

 

 

6.2     Budování sítě značených tras od roku 1945 

 

 Po skončení války bylo obnoveno Československo (1945 – 1948 tzv. Třetí 

republika), ale již bez Podkarpatské Rusi, která byla připojena k sovětské Ukrajině 

v rámci expanze Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) na západ. 

Válka se promítla ve všech sférách lidské činnosti a bylo jasné, že i stav 

značených turistických tras bude neuspokojující a bude potřebovat generální obnovu. 

Ještě před tím, než se začalo s prací v terénu, přišla Česká obec turistická (ČOT) 

s návrhem, aby se v budoucnu ke značení používalo směrových značek, které používá 

ČOT. Základem návrhu byl námět, aby se pro každou světovou stranu používala 

zásadně jedna barva, např. cesta od severu k jihu bude značena červeně. Tento návrh byl 

zaslán, jak Značkářské komisi ústřední rady české turistiky, tak KČST. Obě tyto 

instituce se k tomuto návrhu samozřejmě vyjádřily záporně (Benda, 1945). 

 Téměř veškeré tvarové značení, které zabíralo jednu pětinu plochy území 

republiky, bylo postupně od roku 1946 odstraněno nebo samovolně zaniklo. Výjimku 

tvořily dvě tvarově značené (místní značení ve tvaru kroužku) vycházkové cesty 

v Tisských stěnách, z důvodu odlišení v husté síti pásového značení (Hubička, 1955). 

 

Vydávání map opět probíhalo za spolupráce Vojenského zeměpisného ústavu 

v Praze s KČST. Od roku 1945 se začaly vydávat mapové listy přímo znázorňující 

ucelenou turistickou oblast. Až do roku do roku 1948 byly tyto mapy snadno dostupné 

(Benda, 1947). 

 

 Roku 1947 byla vydána “Značkovací pravidla“ (Benda, 1947), kde je poprvé 

oficiálně v československém pásovém systému značení povolena tvarová značka – 
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významová značka. Jednalo se o značku pro studánku – barevný kruh (červená, modrá, 

zelená, žlutá) a kolem něho bílý kruh. Tabulky byly nahrazeny směrovkami (viz kap. 2 

Definice pojmů, viz obr. 11) umísťovanými pro oba značené směry samostatně, takže je 

bylo možné natočit do příslušného směru. Poprvé se zde oficiálně uvádí šipka (viz obr. 

12, na další straně)  pro změnu směru, ale podle Havelky se dle dobových dokumentů 

již objevila před druhou světovou válkou. 

 

 

Obr. 11: Nákres směrovky (velikost neuvedena) 
Zdroj: Značkovací pravidla (Benda, 1947, příloha) 
 

 

 

 

Obr. 12: Nákres normální šipky (velikost neuvedena) 
Zdroj: Značkovací pravidla (Benda, 1947, str. 17) 

 

 

 Od roku 1947 organizoval KČT zvláštní značkářské brigády, které měly za úkol 

zrušit dosavadní tvarové značení vzniklé předchozí činností německých spolků a 

nahradit jej značením pásovým. První zkušební brigáda vyjela z ústředí KČT 19. 4 1947 

na Onen Svět – turistická chata nedaleko vodní nádrže Orlík (střední Povltaví) a velmi 

se osvědčila. Na základě této zkušenosti byly tyto brigády prováděny pravidelně na 

celém území českých zemí a jejich činnost se zpočátku soustřeďovala hlavně na 

pohraničí, např. Novohradské hory, Chebsko, Karlovarsko, západní Krkonoše, Jeseníky, 

atd. (Čížek, 1947). Tyto brigády pokračovaly až do roku 1951. Během těchto čtyř let se 

konalo cca. 140 akcí, kterých se zúčastňovalo průměrně 20 osob, dohromady se 

vyznačkovalo převážně zcela nově přibližně 9 000 km tras a vyvěsilo asi 3 000 kusů 

směrovek (Hubička, 1963). 

 Ihned po válce byly navrženy tři dálkové značené trasy, tehdy nazvané jako 

“turistické dálnice“ (Benda, 1947). Na území českých zemí se jednalo o Strážní stezku – 

symbol hranic českých zemí, která měla vést po obvodu celého pohraničí v délce asi 

1 600 km a Stezku Svobody, která měla vést středem Česka a připojit se na Slovensku 

na Cestu hrdinů SNP (Slovenského národního povstání). Tyto projekty však byly 

realizovány jen částečně z důvodů politických změn, které nastaly v roce 1948. Jedinou 

dálkovou cestou, která existuje i dnes, tak byla Cesta hrdinů SNP (vyznačená v letech 

1959 – 65, kdy byla oficiálně pojmenována a otevřena) od Dukelského průsmyku na 

Bradlo (prochází většinu míst, které sehráli důležitou roli během Slovenského 
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národního povstání v letech 1944 – 45), odkud pokračuje na Děvín jako Štefánikova 

magistrála (Soľanka, Cicoň; 2010). 

 Tak jako u nás se snažil KČT obnovit poničenou síť značených tras, tak i na 

Slovensku se o totéž snažil KSTL. Zpočátku pozitivní vývoj, ale přibrzdily únorové 

události roku 1948. V tomto roce mělo dojít k obnovení činnosti KČST při příležitosti 

šedesátiletého výročí vzniku klubu. Ústřední akční výbor národní fronty však  

27. 2. 1948 zrušil toto plánované obnovení KČST a rozhodl, že v Československu bude 

jednotná tělovýchovná organizace Sokol (JTO Sokol), do které budou začleněny 

všechny sportovní, tělovýchovné a turistické spolky a organizace. Nově vzniklé 

turistické oddíly tělovýchovné jednoty Sokol (TJ Sokol) se snažily v mezích možností 

ve značení turistických tras pokračovat. Byl vydán zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči 

o tělesnou výchovu a sport, který zajistil této státní organizaci monopol na 

organizovanou sportovní činnost. Vedoucí funkcionáři tělovýchovy odsunuli turistiku 

na okraj svých zájmů a dobrovolní pracovníci ztratili zájem o tuto činnost, protože 

jejich celá materiálně – technická základna, kterou pracně celé roky svépomocí 

budovali, jim byla znárodněna (Guldan, 2006). Největší krize byla v letech 1950 – 54, 

kdy kvůli nedostatku financí nedocházelo k plnění ročních plánů obnovy značených tras 

a tak skluzy postupně narůstaly. V letech 1952 – 1955 to zašlo až tak daleko, že nebyly 

prakticky dodávány a vyvěšovány směrovky, navíc značkovali jen ti nejobětavější 

značkaři, kteří si veškeré náklady hradili sami. Na základě těchto problémů došlo ke 

zhoršení stavu značení, díky čemuž se už zdálo, že v Československu tak populární 

značení turistických tras zcela zanikne (Pernica, Cír; 1997). 

 

Z důvodu politické situace, která nastala na konci čtyřicátých let, byly turistické 

topografické mapy staženy jako tajné z prodeje. Jejich vydávání bylo přerušeno a začala 

se pro turisty hledat vhodná náhrada. Zastoupily je pohledové mapy v měřítku  

1 : 75 000 kreslené prof. S. Vorlem. Vydávány byly Státním tělovýchovným 

nakladatelstvím (STN) a Čedokem a zpracovávány Orbisem, n. p. . Sice v nich byly 

značené trasy zobrazeny, ale jejich reprodukční zpracování bylo nesrovnatelné 

s obdobnými mapami zahraničními, které je v této podobě používaly jako doplňky 

prospektů (Král, 1988). 

 

 Dne 8. 1. 1954 vydala vláda Usnesení o nové organizaci turistiky a cestovního 

ruchu v ČSR. Toto usnesení bylo vydáno výhradně k zajištění masového rozvoje 
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turistiky, kterého mělo být dosaženo mimo jiné i značením turistických tras. Na základě 

tohoto vládního usnesení získali značkařští pracovníci finanční prostředky na značení  

a nastává tak další důležitá etapa vývoje značení turistických tras v Československu 

(Pernica, 1998). 

 

 V roce 1955 byla vydána učebně – metodická publikace “Technika značení 

turistických cest“ (Hubička, 1955), kde se po prvé oficiálně objevuje vícebarevná 

značka se šipkami (viz obr. 13 je na další straně) a tvarové značky – významové značky 

jako je odbočka k vyhlídce, ke zřícenině (ruina), atd. (viz obr. 14 je na další straně). 

Všechny značky měly bílý podklad a střed příslušnou barvou značené trasy. Provisorní 

značka se používala k dočasnému ukončení značené trasy. Od tohoto roku se používají 

jen plechové směrovky a jejich velikost (400 × 140 mm) je stejná dodnes. Byly již 

kvalitní, jejich výdrž byla až 10 let.  

 

 

Obr. 13: Nákres tvarových značek  
Zdroj: Technika značení turistických cest (Hubička, 1955, příloha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Nákres tvarových značek 
Zdroj: Technika značení turistických  

     cest (Hubička, 1955, příloha) 

 

 

 

 

 Na základě nefunkčnosti JTO Sokol i v jiných oblastech sportu, rozhodla 

konference KSČ v červnu roku 1956, o vytvoření nové jednotné dobrovolné 

tělovýchovné organizaci (JDTO). Následně v roce 1957, na základě zákona č.68/1956 
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Sb., o organizaci tělesné výchovy, byl založen Československý svaz tělesné výchovy 

(ČSTV), do kterého byla začleněna i turistika. Na Slovensku vznikla Slovenská 

organizace ČSTV (po roce 1968 pod zkratkou jako SO ČSZTV. O necelý rok později, 

na základě výše zmíněného zákonu o organizaci tělesné výchovy, vydal Ústřední výbor 

(ÚV) ČSTV Směrnici o jednotném řízení značení turistických tras v celém 

Československu. Podle této směrnice byly za značení odpovědny pouze orgány 

turistiky: Svaz turistiky (ST) ČSTV a Slovenský odbor turistiky (SOT) ČZSTV,  

a všechny ostatní organizace nebo jednotlivci mohli značit turistické trasy pouze na 

základě jejich pověření a podle jejich pokynů (Guldán, 2006). 

Aby zdůraznili významnost značkářské činnosti a povzbudili zájem o její 

provádění, zavedli v roce 1958 čtyřstupňový služební odznak Turista – značkař. 

Současné znění směrnic, které bere ohled na současnou různorodou činnost značkařů, 

bylo odsouhlaseno roku 1974 (Cír, 2007). Na Slovensku mají dnes jen třístupňový 

služební odznak (Guldan, 2006). 

Roku 1962 vydala vláda usnesení, které nařídilo předsedům krajských národních 

výborů (NV) přispívat přiměřenými částkami na značení turistických tras z prostředků 

určených na cestovní ruch. Toto vládní usnesení zbavilo značkářské pracovníky 

finančních starostí, které byly v předchozích letech jednou z hlavních příčin nedostatků 

ve značení v terénu. Financování značení se účastnily i územní složky Vládního výboru 

pro cestovní ruch, což přispělo ke stabilizaci sítě značených tras a zvýšení její 

spolehlivosti (Pernica, Cír; 1997). 

 

 Úsilí turistů – značkařů bylo završeno vznikem souboru turistických map  

(tzv. turistické příruční mapy – TPM), které pod Ústřední správou geodézie  

a kartografie vydávaly české a slovenské kartografické podniky. 1. edice TPM vychází 

od svého vzniku v roce 1957 (připravován byl již od roku 1955), nejprve v 1 : 75 000, 

později 1 : 100 000. 2. Edice TPM z roku 1966 se snažila zlepšit v situační kresbě 

převzaté z topografických map v měřítkách 1 : 100 000 a 1 : 50 000 (Král,1988).  

S výjimkou období let 1962 – 68 byly mapy úmyslně rozměrově deformovány (Pernica, 

Cír; 1997). Ve 3. edici TPM z roku 1975 se z hlediska turistického dosáhlo maxima, 

neboť značkový klíč map zahrnuje všechny potřebné informativní prvky pro obecný 

cestovní ruch i výkonnostní turistiku. Z důvodu tehdejších předpisů, že území státu 

nesmí být v takovém měřítku souvisle zobrazováno, se musel udělat kompromis.  
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To znamená, že některá území řadu let v mapě chyběla (dlouhé úzké “koridory“ a území 

západního příhraničí). Po roce 1990 byl tento nedostatek odstraněn rozšířením nebo 

posunem zobrazení příslušného území sousedních mapových titulů. Na Slovensku došlo 

na základě jednání s nakladatelstvím Šport, k dohodě o kladu listů tak, že rozsahy map 

odpovídaly vymezení řady nových průvodců, kde se tyto mapy následně staly mapami 

přílohovými. Až do roku 1990 byly tyto mapy vydávány s průměrnou 5% deformací  

(Pernica, Cír; 1997). 

 Podle vzpomínek Havelky se od šedesátých let používaly vývěsní mapy  

(1800 × 1200 mm). Dnes patří k základnímu orientačnímu vybavení TZT. 

 

 Teprve až od roku 1973, kdy byly vydány učební texty “Značení turistických 

cest. II. díl, Činnost v terénu“ (Pernica, 1973) se oficiálně používá tvarová značka pro 

místní značení (viz obr. 15 je na další straně), kterou již před 2. světovou válkou 

používaly některé odbory známou jako „psaníčko“. Přibyla ještě odbočka k zajímavému 

objektu (viz obr. 16 je na další straně), značka naučné stezky (viz obr 17 je na další 

straně) a lázeňská značka (viz obr. 18). Tabulka místního názvu (dříve jen tabulka)  

[viz obr. 18] je na další straně] je od tohoto roku stejná až do dnes (330 × 140 mm). 

 

Obr. 15: Místní značka  
(100 × 100 mm) 

Zdroj: ČSN 01 8025,  
         1987, s. 19  

Obr. 17: Naučná stezka  
(100 × 100 mm) 

Zdroj: ČSN 01 8025, 
          1987, s. 20 

Obr. 16: Zajímavý objekt 
(100 × 100 mm) 

Zdroj: ČSN 01 8025, 
          1987, s. 26 

Obr. 17: Lázeňská značka 
              (100 ×100 mm) 
Zdroj: ČSN 01 8025 

 

 

 

 

 

 

          1987, s. 21  

Obr. 19: Tabulka místního názvu (330 × 140 mm) 
Zdroj: Značení turistických cest, II. díl,  
          činnost v terénu (Pernica, 1973, s. 96)  

 

O lázeňském značení se zmiňuje již publikace “Značkovací pravidla“ z roku 

1947 (Benda, 1947). Ale až nyní se setkáváme s přímo definovanou lázeňskou značkou. 

Značily se krátké rehabilitační okruhy. S tímto značením jsme se od poloviny 

sedmdesátých let mohli setkat v okolí některých českých i slovenských lázní, např. 
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Poděbrady, Mariánské Lázně, kde toto značení zaniklo, Lázně Jeseník, kde bylo ke 

konci devadesátých let přeznačeno pásovou značkou, Trenčianské Teplice, Rajecké 

Teplice, kde je zachováno a obnovováno dodnes. 

 

První oficiální československá přírodní naučná stezka (NS) Medník (okolí 

Pikovic) vznikla v roce 1965. Byla značena zeleným kruhem s bílým středem,  

u tematických zastávek kruhy s číslem zastávky ve středu. Odbočky byly označeny 

bílou šipkou se zeleným orámováním. Jednalo se o zkušební stezku (Vaněk, Rytířová; 

2010). Roku 1973 byly vydány učební texty, ve kterých je uvedena nám již dnes známá 

tvarová značka pro naučnou stezku. 

 

V polovině osmdesátých let minulého století začala být poptávka po 

cykloturistických trasách. Na základě rozhovoru se spoluautorem a značkařem první 

cyklotrasy Jiřím Malířem bylo zjištěno, že první cyklotrasa v Československu byla 

pokusně vyznačena na základě zkušeností získaných z návštěvy v Dánsku. Tato trasa 

vedla z Prahy do Berouna [Přesný průběh: Praha-Zbraslav, náměstí – Krňov – Lipence - 

Černošice (dnes cyklotrasa A1) – Mokropsy – Všenory – Dobřichovice – Řevnice - 

Zadní Třebáň (dnes cyklotrasa 3) – Karlštejn - Srbsko – Beroun (v této části dnes 

neprochází žádná cyklotrasa)]. Metodika cykloznačení žádná sepsána nebyla. Používala 

se speciální cykloznačka tvaru čtverce o velikosti strany 250 mm. Původně měl 

být oranžový podklad, ale z důvodu politických musel být podklad červený  

(viz obr. 20). V terénu byla přidělána na koso. Odbočka byla značena začerněním 

levého nebo pravého rohu. Jednalo se o zcela dobrovolnickou činnost. 

 

 

 

Obr. 20: První cykloznačka (250 × 250 mm)  
Zdroj: archiv autora 

 

 

Další rozvoj cykloturistiky následoval až po roce 1990. 

 

Komise značení předsednictva výboru Svazu turistiky ÚV ČSTV pod vedením 

doc. ing. Juraje Reháka, CSc. zpracovala návrh na státní normu, která poté byla pod 

označením “ČSN 01 8025 – Turistické značení“ 17. 12. 1987 schválena s účinností od 

1. 6. 1989. Jedná se o nejdůležitější dokument týkající se značení, který je platný 
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dodnes v obou zemích. V souvislosti s touto normou byly některé předcházející značky 

mírně upraveny (týká se to bílého podkladu, změna přesahu, atd.) a vznikly nějaké 

nové. Z provisorní značky se stala koncová (bývalá koncová zanikla). Zcela odlišná je 

pro pramen, studánku (viz obr. 21, dříve byl celý kruh). Vznikly čtyři nové významové 

značky: odbočka k chatě, přístřešku (viz obr. 22), odbočka k jeskyni (viz obr 23), 

odbočka ke cvičným skalám (viz obr. 24) a okružní značka (viz obr. 25). V normě jsou 

uvedeny i značky pro vodní turistiku a značka pro lyžařskou turistickou trasu (podle 

vzpomínek Havelky nebyla nikdy v terénu použita). 

 
 

 

Obr. 21: Studánka, pramen   
Zdroj: ČSN 01 8025 
         1987, s. 24 

Obr. 22: Chata, přístřešek   
Zdroj: ČSN 01 8025 
         1987, s. 24 

 

 

 

 

Obr. 23: Jeskyně 
Zdroj: ČSN 01 8025 
         1987, s. 25 

Obr. 24: Cvičné skály   
Zdroj: ČSN 01 8025 

  

         1987, s. 25 

Obr. 25: Okružní značka   
Zdroj: ČSN 01 8025 

 

 

 

 

 

 

 

          1987, s. 19 
 

 

 V letech 1947 – 51 bylo nově v pohraničí vyznačeno okolo 9 000 km nových 

TZT. V průběhu let 1969 až 1987 docházelo k neustálému mírnému růstu sítě TZT. 

Nárůst byl především pak v Česku a to z 33 100 km na 35 700 km, což bylo způsobeno 

značením vycházkových okruhů v období let 1975-85. Celkem bylo na konci roku 1987 

v Československu přibližně 49 100 km turistických značených tras. V celém období 

počet dobrovolných značkařů postupně rostl a na konci roku 1987 jich bylo 1400, z toho 

v Česku 1000 a na Slovensku 400 (Král, 1988). 
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 V publikaci z roku 1955 “Technika značení turistických cest“ je doporučeno, 

aby značkařská skupina byla tříčlenná, od roku 1973, kdy byly vydány učební texty 

“Značení turistických cest. II. díl, Činnost v terénu“ je značkařská skupina dvoučlenná, 

což platí i dnes. 

 

 

6.2.1     Mezinárodní spolupráce 

 

 Spolupráce značkařů Svazu turistiky ČSTV probíhala s pracovníky partnerských 

turistických organizací ostatních socialistických států, především s pracovníky z Polské 

lidové republiky (PLR, dnešní Polská republika) a Německé demokratické republiky 

(NDR – východní Německo, dnes Spolková republika Německo). 

První spolupráce s PLR započala již roku 1955, kdy vlády obou států začaly 

jednat o vzájemném rozvoji turistického ruchu. Na základě Úmluvy vlád obou států 

v roce 1959 byl položen základ k vytvoření turistických pohraničních konvencí. 

V rámci toho byla v roce 1961 červeně vyznačena v Krkonoších Cesta československo 

– polského přátelství (dnes Cesta česko – polského přátelství) o délce 27,5 km. Vede 

střídavě po obou stranách hranice, od Tvarožníku nad Voseckou boudou, přes 

Špindlerovu a bývalou Obří boudu na Sněžku a končí u hraničního přechodu Pomezní 

Boudy (Pernica, Cír; 1997). V roce 1967 proběhlo první setkání mezi zástupci komise 

značení předsednictva výboru Svazu turistiky ÚV ČSTV a komise horské a lyžařské 

turistiky Polskiego Towarzystva Turyzstycno Krajoznawczego (PTTK). Do roku 1979 

proběhlo několik nepravidelných setkání. Od tohoto roku se setkání konají pravidelně 

každý rok střídavě na území obou států až doposud. Hlavní náplň se týká vzájemného 

sladění turistických značených tras v pohraničních oblastech obou států z důvodu 

vydávání map, které zahrnují i blízké pohraničí druhého státu. Dále dochází k výměně 

zkušeností a metodických materiálů z oblasti vlastního značení a tvorby map a řešení 

dalších společných problémových otázek. Tyto jednání se projevily také v metodice 

značení, kdy došlo ke sjednocení symbolů doplňkového tvarového značení mezi oběma 

státy (Král, 1988). 

 Obdobné, ale nepravidelné jednání a to pouze v naléhavých konkrétních 

případech probíhalo i se zástupci tehdejší organizace Kulturbund der Deutsche 

Demokratische Republik (DDR). Na základě těchto jednání začala NDR postupně 
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přecházet z tvarového systému značení na systém pásového značení. Projevem 

spolupráce bylo i vytvoření Naučné stezky přátelství ČSSR – NDR v oblasti 

Jetřichovických stěn a řeky Kamenice v okrese Děčín. (Král, 1988). Stezka existuje 

dodnes pod názvem NS Přátelství “ČR – SRN“  

(Laštůvková, 2006). 

 

 Zatímco, v předchozích dvou odstavcích se jednalo o dvoustranné spolupráci, 

v následujícím odstavci se bude jednat o vícestranné spolupráci tehdejších 

socialistických států. 

 Roku 1978 zorganizovala PTTK v Krakově (Polsko) mezinárodní poradu, které 

se zúčastnila Bulharská lidová republika (BLR; dnešní Bulharsko), ČSSR, NDR  

a domácí PLR. Byla zde přijata myšlenka o vytvoření Mezinárodní horské cesty 

přátelství za účelem oživení mezinárodních turistických styků a upevňování 

vzájemných přátelských vztahů mezi turisty socialistických států. O rok později za 

účasti výše zmíněných států (bez BLR) a Maďarské lidové republiky (MLR) byl 

odsouhlasen průběh cesty a další organizační podmínky. Po dalších mnoha jednáních 

byla roku 1983 na hradě Wartburgu v NDR slavnostně otevřena pěší Mezinárodní 

horská cesta přátelství Eisenach – Budapest. Její délka byla 2 695 km a vedla většinou 

po hřebenových turisticky značených trasách navazujících horských masívů NDR, 

ČSSR, PLR a MLR (Král, 1988). Dnes je součástí evropské dálkové cesty (EDC) E3. 

 Veškerá spolupráce vyvrcholila pověřením československých značkařů na 

zpracování projektu, jehož cílem bylo postupné sjednocení značkařské symboliky 

v socialistických zemích. Tento projekt byl v roce 1987 odsouhlasen s tím, že jednotlivé 

země jej budou uskutečňovat v etapách podle svých možností (Král, 1988). Tento 

projekt nebyl nikdy dokončen. Uvedený materiál byl využit v Československu jako 

základ československé státní normy pod označením “ČSN 01 8025 – Turistické 

značenie“ (Pernica, Cír; 1997). 
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6.3     Shrnutí 

 

Před otevřením následujícího a zatím posledního období vývoje turistického 

značení, je zapotřebí stručně shrnout vývoj v předchozím období. 

 První podkapitola pojednává o První republice (1918 – 1938). Jak již bylo 

řečeno v předcházejícím shrnutí, značení a vývoj kolem něj je spojen především s KČT. 

Těchto prvních dvacet společných let znamenalo zejména pro východní část – 

Slovensko a Podkarpatská Rus tehdejšího území První republiky nebývalý turistický 

rozvoj. Již v roce 1918 vzniká neoficiálně KČST. V následujícím roce zakládá první 

odbor na Slovensku a v roce 1921 na Podkarpatské Rusi. Do té doby na Slovensku 

působilo pár uherských spolků a to jen v několika málo oblastech. Podkarpatská Rus 

byla turistikou netknutá. To pro KČST znamenalo velkou výzvu, které se okamžitě 

chopila. Čeští členové ihned po příchodu na toto území založili místní odbory a začali 

s výstavbou turistických objektů – chaty, rozhledny a v neposlední řadě se značkováním 

turistických tras. Na základě vládního výnosu z roku 1921, který stanovil, že povolovat 

značení na Slovensku smí jen županský úřad po slyšení místního odboru nebo ústředí 

KČST byla zajištěna jednotnost značení na celém území Slovenska. Později byly 

cílevědomou prací vyznačeny na Slovensku a tehdejší Podkarpatské Rusi i méně 

atraktivní oblasti, čímž byl ve východní části našeho tehdejšího státu vybudován systém 

značení, který byl až do roku 1946 lepší než v českých zemích. Na konci období První 

republiky dosáhla síť turistických značených tras (TZT) délky téměř 40 000 km 

(Slovensko přibližně 14 800 km, Podkarpatská Rus něco přes 1 300 km a zbytek české 

země). Díky jednotným pravidlům značení na téměř celém území, s výjimkou pohraničí 

severních Čech a severní Moravy, neměla tehdy, ani později co do délky a účelnosti 

v jiných zemích obdoby. Podkarpatská Rus v tomto období zažila rozvoj nejen 

turistický, který do dnešního dne nebyl překonán. Pro turistiku se nejběžněji používaly 

mapy vojenské, od roku 1935 již s dotiskem TZT. Hlavní rozdíl mezi značením na 

území českých zemí a Slovenska, který trvá až dodnes, je odlišnost jednotky v udávání 

vzdálenosti, založeným na fyzickogeografických podmínkách. Na Slovensku se 

vzdálenost udává v hodinách (h) a v českých zemích v kilometrech (km).  

 Druhá podkapitola se zabývá obdobím od roku 1945 do roku 1989. V prvních 

poválečných letech dochází k obnově válkou poničeně sítě TZT a přeznačení severního 
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pohraničí českých zemí. Až do roku 1946 zaujímalo tvarové značení jednu pětinu 

plochy republiky. Roku 1948 došlo ke změně politického systému, se kterým je  

z počátku spjat úpadek nejen značení, ale celé turistiky. Vznikla Jednotná tělesná 

organizace SOKOL, do které byly začleněny všechny sportovní a turistické organizace 

a spolky. Dokonce v první polovině padesátých let to vypadalo, že značení na území 

Československa zanikne. Ke změně došlo roku 1954, kdy vláda vydala Usnesení o nové 

organizaci turistiky a cestovního ruchu v ČSR. Toto usnesení bylo vydáno výhradně  

k zajištění masového rozvoje turistiky, kterého mělo být dosaženo mimo jiné i značením 

turistických tras. Na základě tohoto vládního usnesení získali značkařští pracovníci 

finanční prostředky na značení a nastává tak další důležitá etapa vývoje značení 

turistických tras v Československu. V roce 1955 je vydána učebně-metodická publikace 

“Technika značení turistických cest“, kde je poprvé oficiálně zavedena pásová značka 

dnešních velikostí. Zároveň je tady většina tvarových značek – významových značek, 

které se používají dodnes. V roce 1957 byl založen Československý svaz tělesné 

výchovy (ČSTV), do kterého byla začleněna i turistika. O necelý rok později vydal 

Ústřední výbor (ÚV) ČSTV Směrnici o jednotném řízení značení turistických tras 

v celém Československu. Podle této směrnice byly za značení odpovědny pouze orgány 

turistiky: Svaz turistiky (ST) ČSTV a Slovenský odbor turistiky (SOT) ČZSTV,  

a všechny ostatní organizace nebo jednotlivci mohli značit turistické trasy pouze na 

základě jejich pověření a podle jejich pokynů. Od roku 1962 bylo vydáváno na značení 

dostatek finančních prostředků, což přispělo ke stabilizaci sítě značených tras a zvýšení 

její spolehlivosti. Značkařské snažení bylo završeno vydáním státní normy  

“ČSN 01 8025 – Turistické značení“ v roce 1987, která je v obou zemích platná dodnes. 

Turistické mapy nebyly příliš kvalitní. Až do roku 1990 byly tyto mapy vydávány 

s průměrnou 5% deformací. V polovině osmdesátých let byla na území Česka pokusně 

vyznačena první cyklotrasa. Od poloviny šedesátých let probíhala mezinárodní 

spolupráce s okolními socialistickými státy. Celkem bylo na konci roku 1987 

v Československu přibližně 49 100 km turistických značených tras, z toho 35 700 km 

v Česku. 
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7     Vývoj po roce 1989 

 

 Po pádu komunistického režimu na konci roku 1989 došlo v následujícím roce 

k výrazným změnám ve všech odvětvích. Došlo k zániku Československé socialistické 

republiky (ČSSR) a vzniku České a Slovenské federativní republiky (ČSFR), která měla 

ovšem krátkého trvání a od 1. 1. 1993 se na mapě Evropy objevily dva nové státy, 

Česká republika (ČR) a Slovenská republika (SR). 

V roce 1990 zanikl Československý svaz tělesné výchovy, v Česku došlo 

k obnovení činnosti Klubu českých turistů (KČT), který se jako samostatná organizace 

začlenil do nově vzniklého Českého svazu tělesné výchovy, ze kterého v roce 1997 

vystoupil a osamostatnil se. Na Slovensku vznikl Klub slovenských turistov (KST), 

který se vyhlásil za pokračovatele Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL). 

I přesto, že došlo k tomuto „dvojitému“ rozdělení, spolupráce mezi oběma kluby 

funguje i nadále.  

 

 V jednotlivých podkapitolách je popsaný vývoj od roku 1990 do teď. To, co je 

pro ČR i SR společné, je uvedené je u ČR (u SR je na to upozorněno). U SR je 

konstatováno pouze to, co je navíc.  

 

 

 

7.1     Značení v Česku 

 

 Je spojeno především s KČT, který byl obnoven 7. 4. 1990. Dodnes zabezpečuje 

nebo je garantem téměř veškerého značení na našem území. Vše je popsáno 

v jednotlivých podkapitolách. 

Značení má jednoho společného jmenovatele – finance. Od samých počátků 

probíhal boj o finanční prostředky na značení. Byla politická snaha, aby značení bylo 

dotováno podle západního vzoru (obce, okresy), což by však vedlo k zániku značení. Na 

základě přesvědčování bylo dosáhnuto plošného dotování nejprve z Ministerstva 

obchodu, následně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (období nedostatku 

financí na značení), Ministerstva hospodářství a teprve až roku 1997 se podařilo zajistit 

dotování z Ministerstva pro místní rozvoj, které pokračuje dodnes. V posledních letech 
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část financí získává KČT od krajů a obcí, ale i od sponzorů. Tyto dotace zcela nepokryjí 

veškeré náklady spojené se značením, proto jsou hrazeny ještě ze značkařských služeb. 

 V posledních letech bylo na našem území vybudováno velké množství naučných 

stezek (viz kap. 2 Definice pojmů). Podle charakteru návštěvníků je můžeme rozdělit na 

stezky pro pěší, pro cyklisty, pro vodáky, pro lyžaře, pro jezdce na koni. Většinou jsou 

značeny přímo značkaři KČT nebo ve spolupráci s nimi, čímž se dosáhne zakreslení 

do map KČT a udržení jednotné metodiky značení. Odlišným způsobem značí např. 

Lesy ČR, které jako jediné vedou evidenci stezek. V minulosti byla snaha o vytvoření 

centrální evidence, to se však nepovedlo, a proto se odhady liší (Luštický, 2009). Podle 

dnešních odhadů, vycházejících z dobrovolné evidence, může být kolem 1100 naučných 

stezek. (Vaněk, Rytířová; 2010). 

 

 Na značení se podílí kolem 1 800 značkařů. Z toho je přibližně 400 

cykloznačkařů a 1 400 turistických značkařů. Přibližně 50% z nich je v průměru mladší 

jak 60 let. Na značení turistických tras a další činnosti s tím spojené se ročně vynaloží 

okolo 15 mil. Kč. 

 

 

7.1.1     Pěší turistické značení  

 

Mezi hlavní priority KČT patřilo obnovení, popřípadě doplnění sítě pěších TZT 

v nově zpřístupněném pohraničí. Mezi jedny z prvních oblastí, které byly vyznačeny, 

patřil okres Klatovy, přesněji Železnorudsko a Kašperskohorsko. (Tynys, 1990 ). Podle 

vzpomínek  Havelky (dnes čestný předseda KČT) byly do roku 1993 nově vyznačeny 

všechny dříve nepřístupné pohraniční oblasti a bývalé vojenské prostory. Nápor turistů, 

který se očekával, však nebyl naplněn a to z jediného důvodu – v těchto oblastech 

nebyla možnost stravování ani ubytování, jelikož turistické cesty byly vzdáleny od 

lidských obydlí. Díky tomu nedošlo k ničení téměř nedotknuté přírody. Se značením 

bylo spjato otevírání nových hraničních přechodů a vydávání nových turistických map. 

Do konce roku 1993 se tak síť prodloužila na 36 800 km. Již v roce 1991 bylo vydáno 

osm titulů „zelených map“ s pohraničními oblastmi, které byly do roku 1990 tajné. 

Po roce 1990 byly odstraněny nedostatky map (nezobrazované úseky pohraničí, 

chybějící dlouhé úzké „koridory“, atd.). Roku 1991 započal KČT s vydáváním vlastní 
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edice turistických map (tzv. „zelená mapa“) v měřítku 1 : 50 000. V září toho roku vyšel 

první list a poslední, v listopadu roku 1997, čímž došlo k pokrytí celého území 

kvalitními turistickými mapami vycházejících z podkladů vojenských topografických 

map po čtyřiceti letech (Havelka, 1998).  

Podle Karla Markvarta (současný předseda Rady značení KČT) bylo v roce 1997 

lázeňské značení buď zrušeno (Mariánské lázně) nebo bylo přeznačeno pásovou 

značkou (Lázně Jeseník). První značené okruhy byly již v padesátých letech minulého 

století. 

 

Z tvarových značek (viz  kap. 2 Definice pojmů), které jsou uvedeny v  

ČSN 01 8025 “Turistické značenie“ používá KČT následující: značku pro místní 

značení, značku naučné stezky; významové značky – odbočka: k vrcholu nebo vyhlídce, 

ke zřícenině, ke studánce nebo k pramenu, k jinému významnému objektu. 

Jednoduchá pásová značka (viz obr. 26) i směrovka (viz obr. 27) je již více jak 

padesát let stejná. 

Obr. 26: Jednoduchá pásová značka pěší značené trasy 
(100 ×100 mm) 

 

 
Zdroj: http://kct.cz/turisticke-znaceni/pesi-znaceni [2010-08-26] 

Obr. 27: Směrovka pěší značené trasy 
(440 × 140 mm) 

 

 

 

Zdroj: http://www.plzenskykraj.kct.cz/trasy/ 
metodika.html   [2010-08-26] 

 

 

 

Od roku 2005 je na základě vládního usnesení zakázáno používat vojenských 

topografických map pro civilní účely. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová edice 

turistických map s využitím základní mapy ČR Českého úřadu katastrálního  

a zeměměřičského (Pernica, 2008). Markvart uvádí, že v roce 2009 došlo k pokrytí 

celého území naší republiky. Po kartografické stránce se vzhled těchto map od 

předchozích trochu liší, ale je snaha se jim co nejvíce přiblížit. KČT vydává ještě 

cykloturistické mapy (tzv. „žlutá mapa“) v měřítku  

1 : 100 000, od roku 2010 taktéž pokrývají celé území republiky. Mapy turistické, 

cykloturistické, vodácké a lyžařské vydávají i další společnosti jako např. SHOCart, 

Kartografie Praha (dříve Státní kartografický podnik), ROSY, Žaket, Geodézie ČS  

a další v různých měřítkách. 
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Dle údajů získaných od Markvarta délka pěších TZT neustále mírně roste a to  

i přesto, že KČT nechce tuto síť dále rozšiřovat. Ročně je nově vyznačeno přibližně  

400 km, které vznikají v nově zpřístupněných vojenských újezdech a doznačením cest 

k hraničním přechodům. Zanikne přibližně 200 km nepoužívaných cest. Na konci roku 

2009 činila délka pěších TZT přibližně 40 500 km.  

 

 

7.1.2     Cykloturistické značení (cykloznačení) 

 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se začalo intenzivně pracovat na 

tvorbě sítě cykloturistických tras v České republice. KČT byla navržena síť dálkových 

cyklotras (50 tras o celkové délce cca 4 900 km) pokrývající celé území ČR, dále byl 

zpracován návrh značení a navržena metodika značení v terénu (Schneeweiss, Hovad; 

1998). Podle vzpomínek Jana Havelky bylo i započato s realizací tohoto záměru, která 

však narážela na legislativu, špatnou kvalitu materiálu značkových prvků (tabulky byly 

z pertinaxu, který se lámal,  

viz obr. 28 a 29) a vandalismus. Tvar značky byl čtverec o velikosti strany 130 mm. 

Směr jízdy rovně byl značen kolečkem (viz obr. 28), odbočka vpravo nebo vlevo byla 

značena šipkou (viz obr. 29). Kolečko nebo šipka měla jednu ze čtyř základních barev, 

což určovalo důležitost cyklotrasy (ale ne vždy, první kritérium bylo, aby se 

nepotkávaly stejné barvy) [červená a modrá – dálková,  

zelená – regionální, žlutá – místní]. 

 

Obr. 28: Cykloznačka – směr rovně 
               (130 × 130 mm)  
Zdroj: archiv autora 

Obr. 29: Cykloznačka – odbočka vlevo 
  (130 × 130 mm)  

 

 
Převzato z: archiv autora  

 Práci klubu navíc ztěžovaly regionální sdružení, které začaly značit zcela odlišnými 

způsoby. Jednalo se o Krušné hory a Podyjí, kde tyto sdružení byly financovány ze 

zahraničí (Rakousko, Německo). Proto na přelomu let 1993 a 1994 došlo k boji  

o sjednocení metodiky značení v celé ČR. Než k tomu však došlo, stalo se to, že 

v některých okresech byla označena téměř každá cesta, což způsobilo totální 

nepřehlednost (Podle Markvarta se to vyskytuje výjimečně i dnes, např. okres 

Chrudim).  
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Podle Markvarta ke sjednocení metodiky cykloznačení došlo roku 1996. 

Probíhala další jednání, jejichž výsledkem bylo zahrnutí cykloznačení do vyhlášky o 

provozu na pozemních komunikacích, která stanovuje postup navrhování a schvalování 

cyklotras a jejich způsob značkování, což bylo v roce 2001. KČT se stal garantem 

tohoto značení. Na základě toho byl pověřen evidencí všech cyklotras ČR. Nově 

vznikajícím cyklotrasám přiděluje evidenční čísla. Cyklotrasy jsou rozděleny do čtyř 

tříd, kdy počet číslic v označení trasy určuje třídu (I. – IV. třída), do níž je zařazena. 

 

Cyklotrasy se značí dvojím způsobem. Podle toho, kudy převážně vedou.  

 

1.)  Pokud vedou po veřejných a místních komunikacích (silnice, ulice), je značení 

cyklotras součástí běžného dopravního značení, od nějž se odlišuje žlutým podkladem 

prvků (viz obrázky 30 až 33). Od roku 2001 se používají tři základní cykloznačky: 

návěst před křižovatkou (IS20, viz obr. 30), směrová tabule (IS19 a – d, viz obr. 31) a 

směrová tabulka (IS21 a – c, viz obr. 32; konec cyklotrasy, viz obr. 33). Na všech je 

symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k 

dalším cílům na trase. Umisťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou 

nebo odbočkou cyklotrasy 

 

 

Obr. 30: IS 20 Návěst před křižovatkou  
Zdroj: Cír, 2007, Učební texty pro značkaře, díl N, s. 17 

 

 

Obr. 31: IS 19c Směrová tabule 
 

Zdroj: Cír, 2007, Učební texty pro značkaře, díl N, s. 17 
 

 

Obr. 32:IS 21c Směrová tabulka (vpravo) 
Zdroj: Cír, 2007, Učební texty pro značkaře, díl N, s. 18 

 

 
 

Obr. 33:IS 21 Konec cyklotrasy 

 

Zdroj: Cír, 2007, Učební texty pro značkaře, díl N, s. 17 
 

 

 

KČT v současné době zajišťuje pravidelnou kontrolu a údržbu cyklotras ve všech 

krajích s výjimkou Libereckého a Jihočeského. Předpokládá se, že v budoucnu přejde 

tato starost na příslušná střediska krajské Správy a údržby silnic a ve velkých městech 

na jejich technické služby. KČT by pak prováděl údržbu jen cyklotras vedoucích po 

ostatních pozemních komunikacích.  
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V Praze se značí cyklotrasy od roku 1993 a je zde trochu odlišné značení. Do 

roku 2006 byly místní trasy značeny písmennými zkratkami (např. ŘE – HL = Řepy – 

Hlubočepy, viz obr. 34). Od října toho roku označení cyklotras všech tříd začíná 

písmenem A, označujícím Prahu. Najdeme i speciální cyklotrasy, jako např. Moravské 

vinařské stezky, které na všech směrových a informačních tabulích mají znázorněno 

logo Moravských vinařských stezek. 

 

Obr. 34: Cykloznačka Řepy – Hlubočepy 
Převzato z: archiv autora 

 

 

 

2.)  Pokud vedou cyklotrasy po účelových komunikacích (zemědělská, polní nebo 

lesní cesta), je prováděno značení pásovými značkami (od roku 1997), které zajišťují 

značkařské složky KČT, případně zřizovatel trasy. Cykloturistická značka se od pěší liší 

velikostí  

(140 × 140 mm), barvou krajních upozorňovacích pásů, kdy místo bílých jsou žluté 

(viz.  

obr. 30) a vedoucí žlutý pás je bílý (stejně jako lyžařské značky). Podklad směrovky je 

žlutý  

a v záhlaví je napsáno CYKLOTRASA KČT č. 1046 (viz obr. 35).  

 

Obr. 37: Cykloznačka - Biková trasa (140 × 140 mm) 
Zdroj: Cír, 2007, Učební texty pro značkaře, díl N, s. 28 

Obr. 35: Jednoduchá pásová značka cykloturistické značené trasy 
(140 × 140 mm)  

Zdroj: http://kct.cz/turisticke-znaceni/cykloznaceni [2010-08-26] 

 

 

 
Obr. 36: Směrovka cykloturistické značené trasy 

(440 × 130 mm) 
Zdroj: http://kct.cz/turisticke-znaceni/cykloznaceni 
           [2010-08-26] 

 

 

 

V rámci značení cykloturistických tras byly na našem území za účasti KČT vyznačeny  

i trasy pro bikery speciální tvarovou značkou (viz obr. 37). Zatím jich je asi jen pět, ale 

do budoucna lze očekávat jejich nárůst. 

 

 

 

 Odlišným způsobem značí Krkonošský národní park (KRNAP) v NP a jeho 

ochranném pásmu. Značku používá vlastní (viz obr. 38). Jedná se o dřevěný čtverec, 
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na kterém je vyobrazen cyklista. Tyto značky jsou podél cesty připevněny na kolících. 

Směrovky jsou téměř totožné se směrovkami KČT (viz obr. 39), liší se textem 

v záhlaví: CYKLOTRASA KRNAP č. 2 (Pátková, 2005). 

 

 

Obr. 40: Ukazatel směru jízdy 
Zdroj: http://www.singltrekpodsmrkem.cz/ [2010-08-12] 

Obr. 38: Cykloznačka KRNAPu (neuvedená velikost) 
Zdroj: http://www.nakole.cz/clanky/104-krkonose-ze-sedla-kola.html [2010-08-26] 

Obr. 41: Pozor, jedete v protisměru 
Zdroj: http://www.singltrekpodsmrkem.cz/ [2010-08-12] 

 

 

Obr. 39: Směrovka KRNAPu (440 × 130 mm) 
Zdroj: http://www.nakole.cz/clanky/104-krkonose-ze-sedla- 

 

 
kola.html  [2010-08-26] 

 

 

 Na základě rozhovoru s Tomášem Kvasničkou (autor definice singltrek) bylo 

zjištěno, že v letošním roce na jaře byla otevřena první přírodní cyklostezka zvaná 

singltrek (viz kap. 2 Definice pojmů) v Jizerských horách u lázní Libverda. Tyto 

speciální cyklostezky jsou uzavřené jednosměrné okruhy, které navazují na cyklotrasy. 

Používají speciální značení namalované na stromech (viz obr. 40 a 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na základě údajů poskytnutých Markvartem lze konstatovat, že délka cyklotras 

na konci roku 2009 dosáhla přibližně 32 900 km, z nichž je 7 500 km dálkových a 

25 400 km regionálních a místních. Délka pásových cyklistických tras je přibližně 3 300 

km a délka cyklotras KRNAPu je přibližně 500 km. 
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7.1.3     Vodní turistické značení 

 

 Na vodních tocích využívaných vodní turistikou se používalo zvláštního 

bezpečnostního a informačního značení, podobné značení silničnímu, které mělo 

zajišťovat bezpečnost projíždějících vodních turistů. Značky se umisťovaly na ocelové 

sloupky na březích řek nebo se zavěšovaly na lana napjatá nad hladinou (Pernica, 1998). 

 Podle vzpomínek Markvarta značení prováděl KČT od roku 1994, ale 

v následujícím roce jej ukončil z právních důvodů a finančních nedostatků. 

 

 

7.1.4     Lyžařské turistické značení 

 

 První zmínky o turistickém značení lyžařských tras jsou již před rokem 1989, 

kdy ve státní normě ČSN 01 8025 je schválená značka lyžařské turistické tras  

(viz obr. 42), která se podle vzpomínek Havelky nikdy nepoužila.  

 

 

Obr. 42: Značka lyžařské turistické trasy  (440 × 130 mm) 
Zdroj: ČSN 01 8025, 1987, s. 42 

 

 

 

Z rozhovoru s Markvartem vyplynulo, že první jednání o dnes používaném 

značení lyžařských turistických tras probíhalo již v roce 1994. Po období přípravy  

a projednávání bylo doporučeno využít plně systém pásového značení KČT s využitím 

všech současných informačních prvků. Pro lyžařské trasy se převážně využívá pěšího 

turistického značení. Zdali je trasa vhodná i pro lyžaře, se pozná ze směrovky, kde je 

piktogram lyžaře (viz obr. 43). Tam kde vede lyžařská trasa samostatně,  

je vyznačkována stejnými značkami jako pěší trasy, od kterých se liší barvou krajních 

upozorňovacích pásů, místo bílých jsou oranžové (viz obr. 44), směrovka má podklad 

oranžový a v záhlaví je napsáno:  

LYŽAŘSKÁ TRASA KČT (viz obr. 45). 

 
Obr. 44: Jednoduchá pásová značka lyžařské značené trasy   

(100 × 100 mm) 
Zdroj: http://kct.cz/turisticke-znaceni/lyzarske-znaceni [2010-08-26]  
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O r. 43: Směrovka pěší značené trasy použitá  b
pro lyžařskou značenou trasu 
(440 × 130 mm) 

 

 
Zdroj: Cír, 2007, Učební texty díl C, s. 24 

Obr. 45: Směrovka lyžařské  značené trasu  
(440 × 130 mm) 

 

 

Zdroj: http://kct.cz/turisticke-znaceni/lyzarske-znaceni [2010-08-26] 
 

 

První zkušební trasy byly vyznačeny roku 1995 v Moravskoslezských Beskydech 

(Hostýnské vrchy) a Jesenících. Lyžařské turistické trasy nejsou jen v horských 

oblastech, ale také v okolí větších sídelních celků s vhodnými terénními i sněhovými 

podmínkami (Pernica, 1998).  

 

K letošnímu roku je vyznačeno přibližně 2 600 km lyžařských turistických cest, 

z čehož je 550 km vyznačeno lyžařskou značkou. 

 Podle Markvarta např. KRNAP značí i svoje lyžařské trasy. 

 

 

7.1.5     Turistické značení jezdeckých (koňských) stezek 

 

 Turistika na koni neboli hipoturistika, jezdecké stezky neboli hipostezky. Podle 

Marvarta se s tímto pojmem u nás setkáváme od roku 2003, kdy jezdecká sdružení 

projevila zájem vytvořit vlastní síť jezdeckých stezek, která by jednak sloužila pro 

dálkové putování po celé ČR a jednak umožňovala krátké vyjížďky v nejbližším okolí 

jezdeckých stanic. První pokusy byly provedeny na základě návštěvy v zahraničí, kde 

na destičce byl kůň a ta byla připevněna na tyči. Pro svoji nákladnost a složitost bylo od 

tohoto značení upuštěno. Následně na požádání byla Radou značení Ústředního výboru 

KČT zpracována jednotná metodika značení jezdeckých stezek vycházející z metodiky 

značení pěších tras. Ke značení se používají dvě značky: pro jízdárenské okruhy 

(barevná podkova na bílém čtverci, viz obr. 46) a pro průběžné jezdecké trasy (barevný 

plný kruh na bílém čtverci, viz obr. 47). Směrovka je stejná jako pěší, jen ve hrotu je 

jezdecká značka a v záhlaví je napsáno: 

JEZDECKÁ STEZKA (viz obr. 48) 
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Obr. 46: Značka jízdárenského okruhu (100 × 100 mm) 
Zdroj: http://konske-stezky.sokolik.cz/metodika-znaceni-tras-pro-jezdeckou-turistiku/ 
            [2010-08-12] 

 

 

 

 
Obr. 47: Značka průběžné jezdecké trasy (100 × 100 mm) 
Zdroj: http://konske-stezky.sokolik.cz/metodika-znaceni-tras-pro-jezdeckou-turistiku/ 
            [2010-08-12] 
 

 

 

Obr. 49: Značení tras pro vozíčkáře v Jizerských horách  
Zdroj: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze- 
            ochrannych-znamek/narodni-databaze.html 

Obr. 48: Směrovka jezdecké značené trasy (440 × 130 mm) 
Převzato z: KČT 

 

 

 

 

KČT vyznačil první jezdeckou stezku v Jihočeském kraji 6. srpna 2005 po úbočí hory 

Kleť na Českokrumlovsku. Trasa vede po 300 let staré lesní cestě od dolní stanice 

lanovky na Kleť  

k sedlu Rohy. V roce 2009 bylo vyznačeno již okolo 1900 km jezdeckých stezek. KČT 

tyto okruhy nezřizuje ani neudržuje. 

 

 

7.1.6     Turistické značení vozíčkářských tras 

 

Na základě rozhovoru s Alexandrem Petričkou (zakladatel Mobility), bylo 

zjištěno,  

že v roce 2002 byla vyznačena v blízkosti Bedřichova v Jizerských horách první trasa 

pro vozíčkáře. Vyznačila ji obecně prospěšná společnost Mobilita. Byly vyznačeny 

další trasy, které jsou rozděleny podle obtížnosti (modrá - nejlehčí, zelená - středně 

těžká, červená – 

– náročná). Značení je odlišné od turistického (viz obr. 49), ale většinou vedou po 

pěších značených trasách (PZT).  
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Při rozhovoru s Markvartem bylo zjištěno, že v rámci programu KČT “Turistika 

pro všechny“ jsou značeny novou směrovkou trasy pro vozíčkáře, které vedou po 

stávajících PZT. Oproti směrovce PZT má speciální značku ve hrotu a v záhlaví 

napsáno: VOZÍČKÁŘSKÁ TRASA KČT (viz obr 50). Značení probíhá od roku 2009, 

kdy byla vyznačena první trasa v Brně Mariánském údolí. Nejnovější se otevřela letos 

v srpnu u Chlumu u Třeboně. Do budoucna je plánováno zanést tyto trasy do 

turistických map KČT a pokračovat ve značení nových tras. 

 

Obr. 50: Směrovka pro vozíčkářské tray 
http://www.icm.cz/turisticke-stezky-pro-vozickare-na-horach 
 

        -i-v-okoli-mest [2010-08-20]  

 

 

7.1.7     Mezinárodní spolupráce 

 

 Spolupráce probíhá se všemi okolními státy, jejíž hlavní náplní je sjednotit 

značení a propojit sítě značených turistických tras v blízkosti společné státní hranice. 

Každý rok se konají pravidelná setkání. 

 V dubnu v roce 2004 se konala v Bechyni 1. evropská konference o značení 

turistických cest, kde bylo přijato tzv. „Bechyňské prohlášení“ zdůrazňující význam 

značení a jeho tradice a žádající udržení těchto tradic v jednotlivých regionech, a to jak 

ve formě značení, tak i v jeho provádění dobrovolnými pracovníky  

(Havelka, 2008, s. 48). 

 KČT je od roku 1993 členem Evropského sdružení pěší turistiky (EWV – 

Europäische Wandervereinigung e. V., FETP – Federatión européene de tourisme 

pédestre, ERA – European Ramblers Association), které mimo jiné prostřednictvím 

svých členských organizací značí v evropských zemích dálkové turistické cesty, kterých 

je celkem jedenáct. ČR prochází čtyři evropské dálkové cesty (EDC). Dřívější MHCP 

EB se stala součástí EDC E3, dále pak EDC E6, E8 a E10. Všechny jsou vedeny po 

stávajících značených turistických trasách a poznáme je tak, že na směrovkách v jejich 

pestrém pásu hrotu je písmeno E a příslušné číslo (Pernica, Cír; 1997). Mimo to 

prochází ČR jedna mezinárodní turistická cesta označená jako I24, která je součástí sítě 

svatojakubských tras. 
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 Podle Markvarta probíhá mezinárodní spolupráce i v cykloznačení. Již od roku 

1995 probíhá projekt Evropské cyklistické federace (ECF -European Cyclists' 

Federation), týkající se vybudování dvanácti tras – evropských cyklotras pod názvem 

Eurovelo (EV) spojujících všechny země Evropy. ČR probíhají tři: EV4, EV7 a EV9, 

které vedou po již stávajících cyklotrasách a cyklostezkách. Oficiální značku tvoří 

modrý čtverec s bílým číslem cyklostezky uprostřed kruhu z hvězdiček (viz obr. 51).  

Do budoucna by měly takto být označeny všechny evropské cyklotrasy, záleží na 

finančních prostředcích jednotlivých zemí. 

 

 

Obr.  51: Oficiální značka cyklostezek Eurovelo 
 Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurovelo6.png [2010-08-19] 

 

 

 

V roce 2008 byla oficiálně otevřena Panevropská cyklotrasa [Paneuropa 

Radweg– Piste Cyclabe Paneuropeénne (Véloroute Paneuropéenne)], která spojuje 

Prahu a Paříž a vede také po již stávajících cyklotrasách a cyklostezkách. Má svojí 

oficiální značku (viz obr. 52). S označením trasy platí to samé jako u EV. 

 

 

Obr. 52: Oficiální značka Panevropské cyklostezky 
Zdroj: http://37.milichovsky.com/panevropska-cyklotrasa[2010-08-19] 

 

 

 

 Z rozhovoru s Karlem Markvartem (sám se účastnil značení) vyplynulo, 

že rámci programu Člověka v tísni bylo v letech 2000 – 2001 vyznačeno v Banátu 100 

km PZT, čímž došlo k propojení pěti českých vesnic. V letech 2004 – 2005 bylo 

vyznačeno dalších 150 km PZT. První mapa oblasti byla vydána v roce 2001 v měřítku 

1 : 100 000. Poslední vydání je z roku 2009.  

 Podle Aleše Kučery (sám se účastní projektu) od roku 2007 probíhá značení na 

Zakarpatské Ukrajině, dříve Podkarpatské Rusi – během První republiky součást 

Československa. Po rozpadu První republiky a následné poválečné sovětizaci území 

došlo k postupnému zániku vybudované sítě TZT vybudované v letech 1918 – 38.  

Po rozpadu SSSR vzalo za své i občasné ukrajinské značení. Obnova značení probíhá 

podle metodiky značení KČT a PTTK. Vyznačeno je asi 360 km PZT. Roku 2009 byla 

vydána první mapa této oblasti. Od roku 2009 je program financován Člověkem v tísni. 
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7.2     Značení na Slovensku 

 

 Od roku 1990 zde působí KST, který dodnes zabezpečuje většinu turistického 

značení, s výjimkou značení v Tatranském národním parku (TANAP), kde značení 

zabezpečují Štátné lesy TANAPu. V roce 1994 vznikl Slovenský cykloklub (SCK), 

který je dnes garantem cykloznačení. 

 Podle Guldana je metodika KST značení stejná jakou u KČT, liší se jen 

v nepodstatných maličkostech. 

 Vodní turistické značení nebylo v reálu nikdy použito, proto je podkapitola 

vynechaná 

 

 

7.2.1     Pěší turistické značení 

 

 Jak bylo již výše zmíněno, většinu turistického značení zabezpečuje KST.  

Po pádu „železné opony“ se pustily do obnovení značení v bývalém pohraničním pásmu 

Děvín.  

Podle Guldana (místopředseda komise značení KST) hlavní příčinou všech 

nedostatků ve značení má jednoho společného jmenovatele – finance. Jejich nedostatek, 

který je opravdu velký, se podepisuje ve všech směrech týkající se značkařské činnosti. 

Jediné státní dotace, které KST na značení dostává, jsou od Ministerstva školství, sekce 

sportu v rozmezí  

23 – 39 000 Eur. Tento příspěvek nepokrývá ani čtvrtinu potřebných nákladů. Ojediněle 

získá nějaké finance z grantů nebo od sponzorů. V současnosti hledá cesty k finančním 

prostředkům na Vyšších územných celkoch (naše kraje), v sekci pro cestovní ruch.  

Již více let se snaží o získání dotací z Ministerstva hospodářství, sekce cestovního 

ruchu. Toto ministerstvo značení nepodporuje, přestože síť TZT je důležitou součástí 

infrastruktury cestovního ruchu. 

 Guldán říká, že v minulosti KST spolupracoval s organizacemi, které navrhovaly 

naučné stezky. Tyto organizace využívaly jejich služeb nebo značkovaly podle jejich 

metodiky (stejná jako u nás). Dnes je budují libovolná občanská sdružení, která s KST 

nespolupracují a v budoucnu se o ně nestarají, což ničí krajinný ráz přírody. Centrální 

evidence není zavedena, dnešní odhady jsou kolem 230 naučných stezek. 
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 Podle Guldana KST i nadále obnovuje lázeňské okruhy, ale už je nerozšiřuje. 

První okruhy byly vyznačeny na začátku šedesátých let v Trenčianskych Tepliciach. 

 Z tvarových značek (viz  kap. 2 Definice pojmů), které jsou uvedeny v  

ČSN 01 8025 používá KST všechny [viz.vývoj značek] (Guldan, 2006). 

 Na základě dotazování se Guldana, bylo zjištěno, že jediná oblast, kde neznačí 

KST pěší značené trasy, je TANAP a jeho ochranné pásmo. Zde značí Štátné lesy 

TANAPu, které používají stejné metodiky, ale odlišných směrovek (viz. obr. 53). Liší 

se ještě v obnovovacích cyklech značení, které obnovují každé čtyři roky, kdežto KST 

každé tři roky. V posledních letech měly problémy se značením z důvodu živelných 

pohrom (2004 orkán, 2007 lýkožrout). 

 

 

Obr. 53: Pěší směrovka TANAPu  
Zdroj: http://www.tatryportal.sk/sport/turistika/ [2010-08-20]

 

 

 

Podle Guldana k mapovému pokrytí Slovenska turistickými mapami došlo již 

v roce 1990, kdy vyšla poslední mapa 3. edice TPM v měřítku 1 : 100 000, které 

vycházely od roku 1976. V současnosti je dominantním vydavatelem turistických  

i cykloturistických map Vojenský kartografický ústav v Harmanci, který zrušil 

spolupráci s KST a při vydávání map komunikuje jen s předsedy regionálních komisí 

značení, což je vedením KST hodnoceno negativně. V rozmezí let 2004 až 2006 

spolupracoval KST s vydavatelstvím SHOCart, které rovněž pokrylo celé území 

Slovenska turistickými mapami. 

 

 Dle údajů získaných od Guldana síť PZT roku 1990 mírně vzrostla. 

V současnosti jich KST spravuje přibližně 14 700 km a Štátné lesy TANAP přibližně 

760 km. KST eviduje okolo 250 značkařů, z nichž asi polovina je aktivních. Je to 

způsobené především nedostatkem finančních prostředků. Jejich věkový průměr je 

kolem 60 let. 

 

 

 



 

7.2.2     Cykloturistické značení (cykloznačení) 

 

 První pokus o vyznačení s cykloturistické trasy byl spojený s Velosportem 

Bratislava a paní M. Martišovou. V Malých Karpatoch v rámci Bratislavského 

lesoparku bylo označeno několik tras dřevěnými značkami. V letech 1990 až 1991 byl 

prodloužen první úsek rakouské Dunajské cyklostezky, která je dnes součástí EV6 

(SCK, 2010).  

 První ucelený systém cykloznačení byl vyznačen I. Makarom v roce 1994 na 

území NP Slovenský ráj. Používaly se směrovky KST (viz obr. 54) a obdélníkové 

značky (SCK, 2010). 

Obr. 54: Směrovka cykloturistické značené trasy 
Zdroj: http://www.cykloklub.sk/index.php [2010-08-11]  

 

 V tom samém roce vznikl SCK, který se od počátku snažil vytvořit jednotný 

systém cykloznačení. Podle Guldana metodika značení vznikla v KST. Jednotný systém  

cyklozančení se vyvíjel v letech 1992 až 1997. Došlo také ke sjednocení směrovek  

a cykloznaček, které bylo výsledkem předchozích tří návrhů (viz obr. , 57, 58, 59). 

Směrovka je bílá, na ní je černě napsáno 1 – 2 cíle s kilometrovými vzdálenostmi. 

V barvě trasy je vyznačeno logo cyklisty a na hrotu písmeno “C“ (viz. obr 59), 

k průběžnému značení se používá malá cyklosměrovka (viz. obr. 56) . Ke značení se 

používají ještě malovaná “C“, hlavně pak v terénu (viz obr. 55). Výsledkem celého 

procesu bylo zpracování a vydání státní normy STN 01 8028 "Cykloturistické značenie" 

v roce 2000. Centrální evidence cyklotras je v Ústředí SCK, kde se přidělují i evidenční 

čísla. Úkolem Ústředí je sjednotit cyklotrasy v rámci regionů a jejich logické propojení 

(SCK, 2010). 

 

 

Obr. 55: Malované “C“  
Zdroj:http://www.cykloklub.sk/in dex.php [2010-08-11] 

 

 

 

Obr. 56: Malá cyklosměrovka 
Zdroj:http://www.cykloklub.sk/index.php [2010-08-11] 
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Obr. 59: Velká cyklosměrovka 3. návrh 
Zdroj: http://www.cykloklub.sk/index.php [2010-08-11] 

Obr. 58: Velká cyklosměrovka 2. návrh 
Zdroj: http://www.cykloklub.sk/index.php [2010-08-11] 

 
Obr. 57: Velká cyklsměrovka 1. návrh 
Zdroj: http://www.cykloklub.sk/index.php [2010-08-11]  

 

 

 

 

 

 
 

 

Základní síť cyklotras tvoří 35 „diaľkovych cyklomagistrál“, které jsou většinou 

značeny červeně, mají trojmístné číslo a svoji „značkafoto“ [znak cyklotrasy] (SCK, 

2010). 

Navrhovatelem cyklotrasy může být kterákoliv zájmová organizace, samospráva 

nebo státní organizace. Financování není zabezpečeno ze státního rozpočtu (SCK, 

2010). 

SCK funguje především na základě získaných grantů. Státní dotace jsou 

výjimkou, např. letos nedostal nic. 

 

Na základě získaných informací od Guldana, lze konstatovat, že rozsah 

značených cyklotras na Slovensku neustále roste. Na konci roku dosáhla jejich délka 

13 800 km. KST vyznačil první cykloturistickou trasu až v roce 2005 v okolí zlatých 

Moraviec (stejná metodika jako v ČR). Celkem vyznačil pouze okolo 250 km 

cykloturistických tras, proto je přirozené, že se vzdal značení cyklotras ve prospěch 

SCK. Na konci srpna tohoto roku předá KST svoje značené cyklotrasy do správy SCK, 

který je postupně přeznačí podle cyklonormy STN 02 8028 “Cykloturistické značenie“. 

 

 

7.2.3     Lyžařské turistické značení 

 

 KST není jediným, kdo značí lyžařské turistické trasy. Značení probíhá podle 

stejné metodiky jako v ČR. První trasu vyznačil v roce 2004 – Dolný Kubín. LZT 

nejsou zpravidla stejné s pěšími. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků značí 
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KST ve velmi omezeném rozsahu. Na konci roku 2009 byla délka lyžařských 

značených tras (LZT) spravovaná KST okolo 620 km 

 

 

7.2.4     Turistické značení jezdeckých (koňských) stezek 

 

 Dodnes není na Slovensku vyznačena žádná jezdecká stezka. Ještě v letošním 

roce,  

by ale měl KST nějaké vyznačit. Finanční prostředky na tyto stezky si musí zabezpečit 

zadavatel projektu. Bude značena stejně jako v ČR. 

 

 

7.2.5     Turistické značení vozíčkářských tras 

 

 V projektu Tatranského národního parku (TANAP) “Tatry bez bariér“, byly 

 roce 2008 vyznačeny první čtyři trasy (Burdová,2008). V následujícím roce přibyli 

další. Značení pro vozíčkáře je odlišné od turistického (viz obr. 60). V letošním roce by 

měl i KST vyznačit první dvě stezky podle své metodiky (stejná jako v ČR) v okolí 

Čunova.  

 

 
Obr. 60: Vozíčkářská značka TANAPu 
Zdroj: http://www.lesytanap.sk/10-tatry-bez-barier/ [2010-08-06] 
 

 

 

7.2.6      Mezinárodní spolupráce 

 

Podle Guldána spolupráce KST funguje bezchybně s KČT. Od rozdělení ČSFR 

jsou zachovány pravidelné roční schůzky. Spolupráce s  ostatními okolními státy 

probíhá pouze v případě potřeby.  

Z rozhovoru s Arnoštem Guldanem dále vyplynulo, že po vstupu do 

Shengenského prostoru došlo ke sjednocení sítě TZT na polsko-slovenské hranici, čímž 

došlo k odstranění zbytečných souběhů TZT.  
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KST je členem EWV. SR prochází dvě EDC: E3 a E8 a jedna mezinárodní 

turistická cesta I23. 

 

 SCK je členem ECF. SR prochází dvě evropské cyklotrasy: EV6 a EV11.  

 

 

 

7.3     Shrnutí 

 

 Jedná se o poslední souhrn vývoje turistického značení za posledních dvacet let. 

Příchodem demokracie do naší společnosti došlo k největším změnám v turistickém 

značení za celou dobu jeho vývoje. 

 Rozdíl nastává již roku 1990, kdy došlo k obnově KČT (Klub českých turistů)  

a vzniku KST (Klub slovenských turistů). Během těchto dvaceti let vzniklo v obou 

republikách: cykloturistické značení, lyžařské turistické značení, jezdecké značení  

a značení pro vozíčkáře.  Základní rozdíl je ve financování značení, kdy v ČR je značení 

téměř stoprocentně dotováno státními institucemi, kdežto na Slovensku tyto dotace 

pokryjí pouhý zlomek výdajů spojených se značením. V obou státech dochází od roku 

1990 k vývoji cykloturistického značení. Na obou stranách byl tento vývoj poměrně 

složitý. Největší rozdíl spočívá v tom, že KČT se stal garantem (zaručení jednotnosti) 

cykloturistického značení, kdežto na Slovensku musel KST z finančních důvodů tuto 

činnost přenechat SCK (Slovenský cykloklub). De facto, cykloturistické značení je 

jediné rozdílné v obou zemích. Na Slovensku byla přijata státní norma STN 01 8028 

"Cykloturistické značenie" která zabezpečuje jednotnost značení. V Česku je 

cykloturistické značení opatřeno několika zákony a vyhláškami, a stalo se součástí 

dopravního značení. Ostatní druhy turistického značení se liší v podstatě jen v období 

jeho uvedení v praxi, kdy všechny druhy značení jsou v ČR realizovány dříve. Kluby  

i nadále spolupracují. Jsou členy mezinárodních turistických organizací. Kvalita map je 

v podstatě totožná. Čeští značkaři se podílejí na obnově značení na Zakarpatské 

Ukrajině, kde je vyznačeno kolem 360 km pěších TZT.  
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8     Závěr 

 

 V počátcích turistického značení existovala jistá dvoukolejnost, protože 

německé spolky používaly tvarové značení, kdežto většina uherských spolků a následně 

Klub českých turistů (KČT) používaly pásové značení. Od svého vzniku v roce 1888 si 

postupně KČT buduje dominantní postavení na našem území nejen ve značení, ale i ve 

vytváření podmínek pro organizovanou turistiku. První třicetiletí od jeho vzniku je 

zakončeno 1. světovou válkou, která pro něj znamenala dočasné ochromení jeho 

činností. Klub jej uzavírá s více jak padesáti odbory s necelými čtyřmi tisíc členy 

 a 1 000 km cest vyznačených pásovou značkou. Podle Havelky měly Německé spolky 

na našem území v této době síť turistických značených cest v délce přibližně 3 000 km. 

 Roku 1918 vznikla první Československá republika. Již ve stejném roce vznikl  

i Klub československých turistů (KČST, oficiálně schváleno až 1920). Od prvních let se 

zaměřil na rozvoj východní části území, tzn. Slovenska a turisticky netknuté 

Podkarpatské Rusi (dnes Zakarpatská Ukrajiny). Později byly cílevědomou prací 

vyznačeny i méně atraktivní oblasti, čímž byl ve východní části našeho tehdejšího státu 

vybudován systém značení, který byl až do roku 1946 lepší než v českých zemích.  

Na konci období První republiky dosáhla síť turistických značených tras (TZT) délky 

téměř 40 000 km (Slovensko přibližně 14 800 km, Podkarpatská Rus přes 1 300 km  

a zbytek české země). Podle Havelky délka značených tras německými spolky do konce 

války nepřesáhla 4 000 km. 

Roku 1948 došlo ke změně politického systému, se kterým je z počátku spjat 

úpadek nejen značení, ale celé turistiky. Vznikla Jednotná tělovýchovná organizace 

SOKOL, do které byly začleněny všechny sportovní a turistické organizace a spolky. 

Na začátku padesátých let to vypadalo, že značení na území Československa zanikne.  

K obratu došlo roku 1954, kdy vláda vydala „Usnesení o nové organizaci 

turistiky a cestovního ruchu v ČSR.“. Od roku 1955 se používá pásová značka dnešní 

velikostí a byla zavedena většina tvarových značek – 

– významových odboček, které se používají dodnes. V roce 1957 byl založen 

Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), do kterého byla začleněna i turistika.  

O necelý rok později vydal Ústřední výbor ČSTV „Směrnici o jednotném řízení značení 

turistických tras“ v celém Československu. Značkařské snažení bylo završeno vydáním 

státní normy ČSN 01 8025 –  
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– “Turistické značenie“ v roce 1987, která je v obou zemích platná dodnes. Výborný 

stav turistického značení kazil nedostatek kvalitních turistických map. Celkem bylo na 

konci roku 1987 v Československu přibližně 49 100 km TZT, z toho 35 700 km 

v Česku. 

 S návratem demokracie do naší společnosti došlo k největším změnám 

v turistickém značení za celou dobu jeho vývoje. Během těchto dvaceti let vzniklo 

v obou republikách: cykloturistické značení, lyžařské turistické značení, značení 

jezdeckých stezek a značení tras pro vozíčkáře. Rozdíl nastává již roku 1990, kdy došlo 

k obnově KČT a vzniku KST (Klub slovenských turistů). Základní rozdíl je ve 

financování značení, kdy v ČR je téměř stoprocentně dotováno státními institucemi, 

kdežto na Slovensku tyto dotace pokryjí pouhý zlomek výdajů spojených se značením. 

V roce 1994 vznikl Slovenský cykloklub (SCK), který se zasloužil o vydání státní 

normy STN 01 8028 "Cykloturistické značenie" a stal se garantem cykloznačení na 

Slovensku. V ČR zůstalo veškeré značení pod patronací KČT. Ostatní druhy 

turistického značení se liší v podstatě jen obdobím jeho uvedení v praxi. V ČR jsou 

realizovány dříve. Na konci roku 2009 v ČR činila délka: pěších TZT přibližně 40 500 

km, silničních cyklotras 32 900 km, terénních cykloturistických tras 3300 km (pásová 

značka), lyžařských tras 2 600 km, koňských stezek 1 900 km a cca. 100 km tras pro 

vozíčkáře. Na území Národních parků (NP) jsou vyznačeny další kilometry lyžařských 

a cykloturistických tras v gesci jejich Správ. Na území Slovenska na konci roku 2009 

činila délka pěších TZT přibližně 14 700 km, cyklotras 14 000 km, lyžařských tras 620 

km a cca. 50 km tras pro vozíčkáře. Se značením v NP je to obdobné jako v ČR. 

Od roku 2007 se Čeští značkaři podílejí na obnově značení na Zakarpatské 

Ukrajině (za První republiky Podkarpatská Rus), kde je vyznačeno kolem 360 km 

pěších TZT. 

 

Tato práce přináší základní vhled do problému turistického značení na bývalém 

území prvorepublikového Československa (dnes Česká republika, Slovenská republika 

a Zakarpatská Ukrajina). Při jejím zpracovávání jsem si uvědomil, jak široké je toto 

téma, a proto ji pokládám za pouhý základ dalšího možného zkoumání. A také jsem si 

uvědomil, jak vysokou hodnotu má turistické znační pro kulturní rozvoj společnosti. 
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 Příloha 1: Nejstarší klasickou turistickou mapu Jeseníků z roku 1881  

       (autor: Johan Ripper, Zdroj: Vědecká knihovna Olomouc) 
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 Příloha 2: Návrh na označení poříčí Berounky od Berouna až po Zbraslav 

      (Časopis turistů, roč. 1, č. 2, 1889) 
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Příloha 3: Ukázka z polostrukturovaného rozhovoru. 

 

Jako příklad uvádím 3 otázky, na které jsem se dotazovaných ptal. Většinou jsem byl 

v kontaktu s Mgr. Karlem Markvartem (KČT) a doc. Ing. Arnoštem Guldánem, CSc. 

(KST, emailová forma). Několikrát jsem se také dotazoval Ing. Jana Havelky. 

S ostatními respondenty jsem komunikoval jen jedenkrát. Někteří mi na email 

neodpověděli (např. Slovenský cykloklub).  

 

1.Kdy a kde bylo započato s lázeňským značením? Značí se ještě touto značkou i 

dnes? Pokud ano, rozšiřujete tuto síť TZT? 

Odpověď Mgr. Karel Markvart (Předseda Rady Značení KČT): 

 Domnívám se, že to bylo na začátku 50. let v Mariánských lázních. Tato značka 

byla odlišná oproti té, co známe z nedávné minulosti. Neznačíme, poslední okruhy byly 

v roce 1997 v Lázních Jeseník přeznačeny pásovou značkou.  

Odpověďˇ doc.Ing. Arnošt Guldán, CSc (místopředseda Komise značení KST): 

 Na začátku 60. let, Trenčianske Teplice. Značení udržujeme, ale síť 

nerozšiřujeme. 

 

 

2. Kdy a kde jste vyznačili první lyžařskou turistickou trasu? Kolik km tras je 

v současnosti? Liší se nějak metodika od České/ Slovenské? Značí i jiné 

organizace? 

M: První trasa byla vyznačena vMoravskoslezských Beskydech v roce 1995. 

V současnosti máme přibližně 2 600 km tras, z čehož 550 je vyznačeno pásovou 

lyžařskou značkou a zbytek je souběžný s PZT. Ano, například Krkonošský národní 

park. 

G: V roce 2004 Dolný Kubín. Celkem jich máme cca. 620 km. Většinou vedou 

samostatně. Ano značí i jiné organizace.   
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3. Od roku 2005 jsou značeny Jezdecké stezky pro koně. Kolik km stezek 

průměrně vyznačíte ročně? 

M:  Klub tyto stezky neznačí. Je to na majitelích koní. KČT jim vypracoval jednotnou 

metodiku. Na konci roku jich bylo vyznačeno kolem 1900 km. 

G: Doposud na našem území není vyznačená žádná, letos na konci srpna bude 

realizována první. Jak jsem Vám už řekl, klub nemá dostatek finančních prostředku na 

značení. Zadavatel si to musí zaplatit sám. my mu to jen vyznačíme.  
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